
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 69.019 - ES (2016/0073865-3)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE : CLAUDIO QUEIROZ DOS SANTOS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM  HABEAS CORPUS. LESÃO 
CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA 
CONTRA A GENITORA. DENÚNCIA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 5º 
DA LEI N. 11.340/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MOTIVAÇÃO 
DE GÊNERO.  NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA 
PROVA. INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. Consolidado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que 
incabível é, na estreita via do habeas corpus , a análise de questões 
relacionadas à desclassificação do delito por demandar o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos. 
2. Hipótese em que o recorrente foi denunciado pela prática de lesão corporal e 
crime de ameaça (de morte) contra sua genitora, fatos ocorridos na residência 
dos envolvidos, vindo, assim, o Ministério Público a ofertar peça acusatória na 
forma da Lei n. 11.340/2006, pois, em tese, preenchidas uma das hipóteses 
previstas em seu art. 5º, para o processamento da demanda.
3. Para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em 
sua conduta denunciada, ao ponto de afastar a incidência da Lei n. 11.340/2006 
na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos 
autos, de toda incompatível com a via eleita, mas que, seguramente, dar-se-á 
no momento e na instância próprios.
4. Recurso ordinário 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 recurso. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge 
Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
 Brasília (DF), 14 de novembro de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 69.019 - ES (2016/0073865-3)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE : CLAUDIO QUEIROZ DOS SANTOS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RELATÓRIO

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

Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por CLAUDIO QUEIROZ 
DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, dos 
crimes previstos nos arts. 129, § 9, e 147, ambos do Código Penal, nos quais figura como 
suposta vítima sua genitora, trazendo a incidência, também, a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria 
da Penha).

Inconformada, a Defesa  impetrou habeas corpus  perante o TJES, requerendo 
o afastamento da Lei n. 11.340/2006 da hipótese e o encaminhamento da ação penal para o 
Juizado Especial Criminal. A ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa: 

"EMENTA: HABEAS CORPUS  - ART. 129, § 9º E ART. 147, CÓDIGO 
PENAL - LEI MARIA DA PENHA - DECLARAÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA - ENCAMINHAR PARA O JUIZADO ESPECIAL 
CRIMINAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI N. 
11.340/2006 - ORDEM DENEGADA.
1. In casu , verifica-se que o paciente apresenta histórico de uso de 
substâncias entorpecentes como maconha, crack e cocaína, motivo pelo qual 
adquire comportamento agressivo conforme relatado por sua genitora. 
Ademais, constata-se que o paciente teria ameaçado a vítima de morte ao 
dizer que daria um tiro em sua cabeça, fato este que evidencia seu intuito em 
oprimí-la. 
2. Levando em consideração que diante do contexto revelado há necessidade 
de maior resguardo da segurança da vítima, não é pertinente o afastamento 
dos fatos do âmbito da Lei n. 11.340/2006. 
3. Ordem denegada." (e-STJ, fl. 62)

  
 Neste recurso ordinário, sustenta o recorrente que não se trata de fatos de 

competência da "Vara de Violência Domestica". Aduz, para tanto, que é dependente químico 
(usuário de drogas) e que os fatos narrados na denúncia não trazem "motivação de gênero" ou 
"situação de vulnerabilidade em decorrência da relação intima".

Afirma, outrossim, que "para a incidência das normas desta Lei Especial não 
basta que o sujeito passivo da opressão seja mulher, sendo necessário que, além de tal fato, 
haja motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade em decorrência da relação íntima". E 
conclui que "os casos de agressão que ocorrem em ambientes domésticos nos quais não haja 
motivação de gênero não ensejam aplicação da Lei n. 11.340/06, devendo sua análise ser feita 
pelas varas criminais competentes para os crimes de rito comum" e que "a suposta agressão 
não tem como motivação atingir a vítima em razão de ser ela do sexo feminino, mas decorre 
sim da situação de dependência química do recorrente, motivo que o faz atingir também a 
terceiros, independentemente de qual gênero sejam" (e-STJ, fls. 70-75).
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Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal para "determinar a suspensão 
do Processo n. 0036444-40.2014.8.08.0035, em trâmite perante a 5ª vara criminal de Vila 
Velha/ES, até decisão final deste recurso" (e-STJ, fl. 75) e, no mérito, o reconhecimento da 
incompetência do Juízo processante. 

Liminar indeferida (e-STJ fls. 97-98).
Informações prestadas (e-STJ fls. 109-315).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário 

(e-STJ, fls. 322-323).
É o relatório. 

 

Documento: 1654885 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 22/11/2017 Página  3 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 69.019 - ES (2016/0073865-3)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE : CLAUDIO QUEIROZ DOS SANTOS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM  HABEAS CORPUS. LESÃO 
CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA 
CONTRA A GENITORA. DENÚNCIA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 5º 
DA LEI N. 11.340/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MOTIVAÇÃO 
DE GÊNERO.  NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA 
PROVA. INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. Consolidado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que 
incabível é, na estreita via do habeas corpus , a análise de questões 
relacionadas à desclassificação do delito por demandar o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos. 
2. Hipótese em que o recorrente foi denunciado pela prática de lesão corporal e 
crime de ameaça (de morte) contra sua genitora, fatos ocorridos na residência 
dos envolvidos, vindo, assim, o Ministério Público a ofertar peça acusatória na 
forma da Lei n. 11.340/2006, pois, em tese, preenchidas uma das hipóteses 
previstas em seu art. 5º, para o processamento da demanda.
3. Para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em 
sua conduta denunciada, ao ponto de afastar a incidência da Lei n. 11.340/2006 
na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos 
autos, de toda incompatível com a via eleita, mas que, seguramente, dar-se-á 
no momento e na instância próprios.
4. Recurso ordinário desprovido.

  
  
  
  
  

VOTO

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

Conforme relatado, busca-se neste recurso ordinário o reconhecimento da 
incompetência do Juízo processante, por não se tratar de processo de competência da "Vara 
de Violência Domestica", uma vez que os fatos narrados na denúncia não trazem "motivação 
de gênero" ou "situação de vulnerabilidade em decorrência da relação intima".

Consolidado nesta Corte o entendimento no sentido de que incabível é, na 
estreita via do habeas corpus , a análise de questões relacionadas à desclassificação do delito 
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 

Nesse sentido:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO 
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CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N. 11.340/2006. 
ABSOLVIÇÃO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. REVOLVIMENTO 
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na reanálise dos 
fatos e das provas, concluiu pela existência, nos autos, de elementos 
concludentes acerca das elementares do tipo penal para fundamentar o 
decreto condenatório.
2. A desconstituição do julgado para fins de absolvição ou afastamento 
das disposições da Lei Maria da Penha, desclassificação ou 
reclassificação da conduta criminosa, não encontra amparo na via 
eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto 
fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias 
ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça em recurso 
especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1071644/SP, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/8/2017).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. 
LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA PELO 
RECORRENTE CONTRA A EX-MULHER. PRETENSÃO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. 
MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO 
EVIDENCIADA DE PLANO. EXAME DE PROVAS INCOMPATÍVEL 
COM A VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECIPROCIDADE 
AGRESSIVA NÃO DELINEADA NOS AUTOS. VULNERABILIDADE 
ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER. RECURSO IMPROVIDO.
1. Está consagrada, na jurisprudência nacional, que o trancamento da ação 
penal, na via estreita do habeas corpus , faz-se possível, em caráter 
excepcional, quando se comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a 
incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de 
autoria e de prova da materialidade do delito ou a inépcia da denúncia.
2. A conduta do recorrente foi perfeitamente descrita e subsumida no art. 
129, § 9º, do Código Penal.
3. O argumento de que o fato narrado não passou de mero entrevero entre a 
vítima e o paciente, com lesões ínfimas e recíprocas, somente pode ser 
verificado mediante o amplo exame dos elementos fático-probatórios, 
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus , mormente nessa 
fase embrionária da ação penal.
4. A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir 
e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a 
igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível 
desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico 
discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua 
hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que 
levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se 
como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF).
5. A análise das peculiaridades do caso concreto quanto ao fato de 
haver, ou não, demonstração da vulnerabilidade da vítima, numa 
perspectiva de gênero, mais uma vez esbarra na impossibilidade de se 
examinar o conjunto fático-probatório na via estreita do writ.
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6. Destarte, da forma como posta, a conduta praticada pelo ora 
paciente, qual seja, lesão corporal perpetrada contra sua ex-mulher, 
enquadra-se perfeitamente no tipo de injusto que exige a aplicação da 
norma protetiva, firmando, portanto, a competência do Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para 
processar e julgar o feito. Exame probatório após a instrução devida.
7. Recurso ordinário em habeas corpus  improvido" (RHC 55.030/RJ, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 
29/6/2015).

De seu turno, assim se manifestou o Tribunal de origem sobre o tema:

"[...] constato a partir da decisão de fls. 24-25, que o paciente teria 
ameaçado a vítima de morte ao dizer que daria um tiro em sua cabeça, fato 
este que evidencia seu intuito em oprimi-la.
Com base nisso e levando em consideração que diante do contexto revelado 
há necessidade de maior resguardo da segurança da vítima em virtude de seu 
gênero e de sua vulnerabilidade, entendo não ser pertinente o afastamento 
dos fatos do âmbito da Lei n. 11.340/2006.
[...]" (e-STJ fl. 65)

Como se vê, o recorrente foi denunciado pela prática de lesão corporal e crime 
de ameaça (de morte) contra sua genitora, fatos ocorridos na residência dos envolvidos, 
vindo, assim, o Ministério Público a ofertar peça acusatória na forma da Lei n. 11.340/2006, 
pois, em tese, preenchidas uma das hipóteses previstas em seu art. 5º, para o processamento 
da demanda.

Nesse contexto, para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do 
acusado em sua conduta denunciada, ao ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha 
na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda 
incompatível com a via eleita, mas que, seguramente, dar-se-á no momento e na instância 
próprios.

Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a reforma do acórdão 
recorrido com a concessão da ordem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.    
É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2016/0073865-3 PROCESSO ELETRÔNICO RHC    69.019 / ES
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00149612520158080000  00364444020148080035  149612520158080000

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

RECORRENTE : CLAUDIO QUEIROZ DOS SANTOS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça

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 recurso."
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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