
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.095.407 - ES (2017/0108960-3)
  

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE : ADALTO GOMES 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO 
CRIME DE LESÃO CORPORAL. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
AFASTAMENTO DESTA PREMISSA. REEXAME DAS PROVAS. 
SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A pretendida modificação do entendimento do Tribunal 
de origem para afastar a incidência da Lei Maria da Penha, demanda o 
reexame do conjunto fático-probatório, por ser necessário o 
afastamento da premissa fática assentada no julgado atacado na via 
especial, o qual reconheceu a vulnerabilidade da vítima frente ao 
agressor em decorrência de relação familiar.

2. Inafastável, desta forma, o óbice da Súmula 7/STJ, 
verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial ".

Agravo regimental desprovido.

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, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da 

Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 

Brasília (DF), 08 de agosto de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK  

Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.095.407 - ES (2017/0108960-3)
  

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE : ADALTO GOMES 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK: 

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim 

proferida em que neguei provimento ao recurso especial do réu, ora agravante, em 

virtude da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

O agravante procura afastar esse óbice sumular, ao argumento de que 

a questão de direito estaria bem definida no recurso especial.

Pleiteia, ainda, a concessão de Habeas Corpus  de ofício. 

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o 

processo seja levado à Turma com o provimento do seu recurso. 

É o relatório. 
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.095.407 - ES (2017/0108960-3)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK(Relator): 

O acórdão atacado na via especial restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMPETÊNCIA 
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIME DE LESÃO 
CORPORAL SOB O ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 
VULNERABILIDADE DA VÍTIMA - HIERARQUIA ENTRE SUPOSTA 
VÍTIMA E AGRESSOR - RECURSO PROVIDO. 1. A incidência da Lei 
Maria da Penha se justifica nas situações de opressão ao gênero da 
mulher, decorrente de uma condição de inferioridade ou 
vulnerabilidade da vítima frente ao agressor, o que ao menos neste 
momento, se verifica na situação sob exame. (fl. 204)

No recurso especial apontou-se ofensa ao art. 5º da Lei 11.340/2006, 

afirmando que o feito não poderia ser julgado sob a égide desta norma, por não ter 

sido a violência praticada em razão do gênero e nem restar caracterizada a 

vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição feminina. 

A decisão ora agravada negou provimento ao recurso especial, em 

virtude do empeço da Súmula n. 7/STJ.

O agravante não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o 

fundamento do decisório agravado. 

Com efeito, consta da decisão agravada que o Ministério Público 

Federal em seu parecer pugnou pela aplicação da Súmula n. 7/STJ, com base na 

seguinte argumentação:

Depreende-se que a Corte Estadual, acertadamente, deu 
provimento ao Recurso em Sentido Estrito Ministerial, eis que, após 
ampla e aprofundada análise do acervo fático-probatório, concluiu pela 
incidência da Lei nº 11.340/06, diante das evidências de que a 
violência exercida pelo agravante/recorrente, que efetuou golpes com 
um pedaço de pau na cabeça de sua nora, após uma discussão entre 
ambos, deu-se em razão do gênero e em um contexto de 
hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima, verbis:

“(...) Inicialmente, temos que analisar o caso sob 
um contexto distinto, de acordo com as especificidades 
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do caso em concreto.
Verifica-se que as partes são de origem cigana 

em que a relação patriarcal possui uma característica 
muito forte no desenrolar da vida no acampamento.

Os homens possuem grande força na comunidade 
e os mais velhos e mais experientes comandam os 
negócios e ditam as regras a serem seguidas pelo povo 
cigano.

(…) Somado a isso, verifico que o contexto em 
que vivem, demonstra uma relação familiar ampliada, em 
que todos vivem intimamente.

Assim, consoante a doutrina e jurisprudência 
pátrias, a incidência da Lei Maria da Penha se justifica 
nas situações de opressão ao gênero da mulher, 
decorrente de uma condição de inferioridade ou 
vulnerabilidade da vítima frente ao agressor, o que ao 
menos neste momento se verifica na situação sob 
exame.

Assim, diante de tais elementos e das provas até 
então colhidas, entendo que compete à Vara 
Especializada da Violência Doméstica e Familiar 
processar e julgar.(...)” (fls. 205/208)

Por outro lado, vem o agravante/recorrente defender a 
tese de que é de competência da vara criminal comum o processo da 
infração penal em tela, diante da ausência de elementos nos autos de 
que esse tenha sido perpetrado sob a motivação de gênero ou pela 
vulnerabilidade da ofendida, em virtude de sua condição de mulher.

Entretanto, a desconstituição das premissas e conclusões 
firmadas pela instância ordinária, tal como pretende a defesa, somente 
seria possível mediante ampla e aprofundada análise dos fatos e 
provas do processo penal, hipótese vedada pela Súmula 7/STJ.

Nessa linha de entendimento, citam-se os julgados a 
seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. NÃO INCIDÊNCIA.  
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE NÃO SE DEU EM 
RAZÃO DE GÊNERO NEM EM CONTEXTO DE 
VULNERABILIDADE. EXAME DE PROVAS DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é 
necessária a demonstração de que a violência contra a 
mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto 
de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em 
relação a seu agressor, situação não evidenciada nos 
presentes autos. Precedentes.
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2. A análise da demanda, na intenção de 
averiguar se a violência se deu em razão de gênero e em 
contexto de vulnerabilidade, demandaria o reexame 
fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 
deste Superior Tribunal.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1574112/GO, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado 
em 18/10/2016, DJe 07/11/2016) 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO 
FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA 
PENHA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO NO SENTIDO 
DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO 
DE GÊNERO NA PRÁTICA DO DELITO. REVISÃO DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência da Terceira Seção deste 
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de 
que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é 
suficiente que a violência seja praticada contra a mulher 
e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, 
mas também há necessidade de demonstração da sua 
situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa 
perspectiva de gênero.

2. A análise das peculiaridades do caso concreto, 
de modo a se reformar o acórdão que concluiu pela não 
incidência da Lei Maria da Penha, demandaria o 
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável 
nesta instância extraordinária. Incidência da Súmula 
7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 
1430724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 
24/03/2015)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
opina pelo conhecimento e desprovimento do Agravo. (fls. 264/266)

Como visto acima, no bem elaborado parecer do Parquet , o qual 

corrobora a decisão de inadmissibilidade do apelo raro prolatada na origem, 

inafastável o óbice da Súmula 7/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial ".

De fato, o reconhecimento de que o caso não se enquadra na Lei 

Maria da Penha, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, por ser 
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necessário o afastamento da premissa fática assentada no julgado atacado na via 

especial, o qual reconheceu a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor em 

decorrência de relação familiar.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo 

regimental.

Documento: 1622194 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/08/2017 Página  6 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2017/0108960-3 AREsp 1.095.407 / 
ES

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00094280920138080048  00112745620168080048  048160101589  
048160101589201700327769  04816131133541  48160101589  
48160101589201700327769  94280920138080048

EM MESA JULGADO: 08/08/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JOEL ILAN PACIORNIK

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

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ADALTO GOMES 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : ADALTO GOMES 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

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, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro 

Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
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