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M anter viva a boa tradição, seja de um povo, 
de uma instituição ou de uma família, é preservar-lhe o 
espírito, sem mumificações, nem mesmo paralisias.

 E é esse o impulso que nos move, ao publicar mais 
uma Revista Jurídica, preservando a seiva do pensa-
mento do Direito em operação no Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro.

 A escolha de temas procura focar o momento, 
pontual ou dilargado no tempo, frequentemente dando 
voz aos que sofrem certos reveses peculiares à existência 
humana, que é a base da preocupação do Direito.

 Fiel a esse sempre coruscante ideal, buscou-se 
agora a gravíssima questão da violência doméstica con-
tra a mulher, tema emblemático em si mesmo, posto 
materializar-se no que deveria ser o harmonioso re-
cato do lar, infelizmente assolado pela agressividade e 
pelo destempero, contemporaneamente agravados pelo 
esgarçamento dos laços de respeito e fraternidade, pro-
duzidos por uma educação doméstica e social que cria 
pessoas com a falsa noção de que tudo lhes é permitido, 
sem nenhuma oposição.

 Impõe-se, pois e a um só tempo, atacar as raí-
zes da patologia e suas lastimáveis expressões, fomen-
tando a boa instrução, valorizando a tão combalida 
educação, prestigiando a disciplina (em casa, na escola 
e na vida social) e coibindo as ocorrências, via instru-
mentos jurisdicionais necessários e sintonizados com o 
maior apuro da Civilização.

 Para isso, a contribuição desta revista.

Desembargador Gilberto Guarino

Presidente da Comissão de Jurisprudência

Março/2015

EDITORIAL
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Durante séculos, as diferenças sociais e culturais entre os sexos 
permaneceram ávidas, justificadas pelo patriarcado e pela divi-
são sexual do trabalho. 

Com o passar dos anos, essas diferenças foram minadas por mo-
vimentos sociais que, aos poucos, foram introduzindo mudan-
ças de grande relevância.

Em breve síntese, podemos citar como movimentos importantes: 
o Liberalismo, trazido pela Revolução Francesa, bem como a in-
dustrialização, que promoveu a abertura do mercado de trabalho.

Outro movimento importante foi a conquista, pela mulher, do 
Direito ao Voto, que marca a inserção feminina na escolha dos 
governantes do país, fazendo com que a mesma pudesse partici-
par da política nacional.

Como surgiu a  
Lei Maria da Penha: 
breve histórico

I.
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O pós-guerra também foi um marco histórico importante, já que resultou na profissio-
nalização de milhares de mulheres, que passaram a ocupar postos de trabalho anterior-
mente preenchidos somente por homens.

A Declaração de Direitos do Homem, na ONU, em 1948, marcou, com igual impor-
tância, o novo contexto social, ao declarar “a fé nos direitos fundamentais do homem, 
na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade dos direitos do homem e das 
mulheres, e no progresso social e melhores condições de vida, com mais liberdade”.

Com relação a esse importante documento, insta ressaltar que foi ratificado pelo Brasil 
no mesmo ano, sendo o primeiro a declarar, de forma expressa, a igualdade entre ho-
mens e mulheres.

Na década de 1960, surgiram os movimentos organizados de militância feminina, em 
que foi exposta a não aderência ao pensamento secular de inferioridade natural da mu-
lher, então predestinada a procriar e trabalhar no seio familiar, afastada completamente 
dos papéis de comando.

Em 27 de agosto de 1962, é sancionada a Lei 4.121 (Estatuto da Mulher Casada), visan-
do a um tratamento mais igualitário entre os cônjuges, com relação aos efeitos jurídicos 
do casamento e relações patrimoniais.

Em 1979, a ONU aprovou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), totalmente ratificada pelo Brasil, em 1994.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher (Convenção de Belém do Pará) ocorreu em 1994, tendo sido ratificada pelo 
Brasil. Esse documento conceitua a violência contra a mulher como “violação dos di-
reitos humanos e das liberdades fundamentais; ofensa à dignidade humana e uma ma-
nifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens”.

Nesse ínterim, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é um marco no 
que tange aos direitos humanos das mulheres, mormente, ao instituir, como cláusula pé-
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trea, o direito fundamental da igualdade de todos perante a lei (artigo 5º), bem como que 
“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (artigo 5º, inciso I). No entanto, 
o mais marcante dispositivo é o artigo 226, §5º, ao declarar que “os direitos e deveres refe-
rentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

Em 1995, a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, ocorrida na cidade de Beijing, 
China, conceituou violência contra o elemento feminino como “qualquer ato de violên-
cia que tem por base o gênero e que resulta ou pode resultar em dano ou sofrimento de 
natureza física, sexual ou psicológica, inclusive ameaças, a coerção, sexual ou privação 
arbitrária de liberdade, que se produzem na vida pública ou privada”.

Em 7 de agosto de 2006, foi editada, no Brasil, a Lei 11.340, visando punir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

A elaboração da Lei Maria da Penha foi recomendação da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, que, em 20 de agosto de 1998, recebeu denúncia apresentada pela 
Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, por meio do Centro pela Justiça e pelo Direito 
Internacional (CEJIL) e do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mu-
lher (CLADEM), relativa à violência doméstica por ela sofrida, na década de 1980, e até 
aquela data (1998) não resolvida satisfatoriamente pela Justiça brasileira. Na denúncia, 
alegou-se a tolerância do Brasil para com a violência cometida por Marco Antônio 
Vieira Heredita Viveiros, em seu domicílio, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
durante anos de convivência matrimonial. Entendeu a Comissão Interamericana ter 
havido violação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica), por parte do Estado brasileiro, em face da omissão, por mais de 17 anos, 
na prestação jurisdicional.

A cearense Maria da Penha Maia Fernandes, de escolaridade superior, bioquímica, foi 
brutalizada por seu marido, pai de suas três filhas, vítima de duas tentativas de homi-
cídio, uma por disparo de arma de fogo, pelas costas, enquanto dormia, que a deixou 
paraplégica, e a segunda por eletrocução na hora do banho. A investigação do caso 
se iniciou em junho de 1983, mas a denúncia somente foi apresentada ao Ministério 
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Público Estadual em setembro de 1984. Oito anos depois, o Sr. Heredita foi condenado 
a 8 (oito) anos de prisão, mas, amparado por recursos jurídicos, conseguiu protelar o 
cumprimento da pena.

São da Sra. Maria da Penha as seguintes palavras:

Acordei de repente, com um forte estampido dentro do quarto. Abri os 
olhos. Não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamen-
te fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu: “Meu Deus, o Marco 
me matou com um tiro”. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte, na 
minha boca, enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou 
perplexa. Isto me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-me de 

morta, pois temia que Marco me desse um segundo tiro.

A Comissão Interestadual recomendou ao Brasil, dentre outras medidas, prosseguir e 
intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discri-
minatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no país. Diante de tais 
recomendações, o governo brasileiro promulgou a Lei de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, chamada (em homenagem àquela postulante) de Lei Maria da Penha.

Em 2007, o Comitê CEDAW prescreveu o dever de a República Federativa do Brasil 
estruturar, em todos os estados da Federação, os Juizados Especializados no Combate 
à Violência contra a Mulher, preconizados na Lei Maria da Penha.

As mudanças no ordenamento jurídico pátrio trazidos pela Lei Maria da Penha são inú-
meras, dentre elas, a garantia de proteção policial quando necessário; encaminhamento 
da ofendida ao posto de saúde, hospital ou Instituto Médico Legal, e fornecimento de 
transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando hou-
ver risco de vida; acompanhamento da ofendida para assegurar a retirada de seus per-
tences do local da ocorrência. Outrossim, a vítima estará sempre assistida por defensor e 
será ouvida sem a presença do agressor, se assim preferir. Também será comunicada pes-
soalmente quando ele for preso ou posto em liberdade. Além disso, a lei proíbe induzir o 
acordo, bem como aplicar como pena multa diária ou entrega de cesta básica.
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No âmbito das garantias, foram estabelecidas as chamadas medidas protetivas, que po-
dem ser aplicadas ao agressor quando constatada a prática de violência doméstica. Há 
a previsão de “suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao 
órgão competente, nos termos da Lei 10.826/03”; “afastamento do lar, domicílio ou lo-
cal de convivência com a ofendida”; proibição de determinadas condutas, entre as quais 
“aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas”, fixando o limite mí-
nimo de distância entre tais pessoas com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 
quaisquer meios de comunicação; “proibição de frequência a determinados lugares a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”; “restrição ou suspensão 
de visitas a dependentes menores”, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 
serviço similar, e a prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Além disso, ainda há a previsão de decretação da prisão preventiva do agressor, ressal-
tando que se trata de medida excepcional, aplicada quando presentes os seus requisitos.

A Lei Maria da Penha também é o primeiro diploma infraconstitucional a trazer, de for-
ma expressa, o conceito moderno e amplo de família, passando a reconhecê-la como todo 
e qualquer grupo no qual seus membros se enxergam uns aos outros como seu familiar, 
não importando se unidos por laços familiares, por afinidade ou por vontade expressa.

Nos dias atuais, percebe-se que são exigidas medidas contínuas, por parte da sociedade 
civil e do Estado, com vistas a promover a “revolução fundante”, preconizada por Ma-
ria de Lourdes Pintasilgo, de forma a romper com a perpetuação da violência contra a 
mulher. Este é o ideal a alcançar, e o que movimenta as mulheres, em todo o mundo.
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Gênero: um conceito 
inovador

II.

O aspecto teleológico, bem como as influências sociais e his-
tóricas, comprovam que se mostra como maior objetivo desse 
diploma legal o combate à desigualdade material, consubstan-
ciada na desigualdade de gênero.

Deve-se, inicialmente, entender que o conceito de gêne-
ro não está delimitado pelo sexo geneticamente definido. 
Como bem esclarece Vera Regina Pereira Andrade1 , “(...) 
para além do dado biológico que define o sexo, o gênero 
será concebido como o sexo socialmente construído (a di-
cotomia feminino/masculino)”.

O gênero é a construção psicossocial do masculino e do femi-
nino, e não, conforme acima dito, pela construção biológica. 
Nesse sentido, Heleieth I. B. Saffioti reuniu diversos ensina-
mentos para explicar as diferenças de gênero:

1 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de Justiça criminal no 
tratamento da violência sexual contra a mulher. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 
48, pp. 260/290, maio/jun. 2004. 
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(...) gênero pode ser concebido em várias instâncias: como aparelho semi-
ótico (LAURETIS, 1987); como símbolos culturais evocadores de repre-
sentações, conceitos normativos, como grade de interpretação de signifi-
cados, organizações e instituições sociais, identidade subjetiva (SCOTT, 
1988); como divisões e atribuições assimétricas de característicos e poten-
cialidades (FLAX, 1987). 

O conceito de gênero é um elemento normativo extrajurídico que necessita de uma abor-
dagem histórica e social na sua delimitação. Tamanha a importância desse conceito, que 
parte da doutrina tem setorizado o Direito Penal para a abertura de um ramo específico, 
denominado Direito Penal de gênero, com a consequente tipificação do crime de gênero. 

A estrutura normativa da Lei 11.340/2006 se resume, principalmente, em torno da re-
lação de gênero, sendo que a sua incidência encontra-se direcionada nos ditames de 
seu artigo 5º, que prevê 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”.

Desta forma, percebe-se que a violência de gênero ocorre em relações assimétricas, nas 
quais a um dos pares está imputado maior poder e autoridade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches2  prelecionam que a violência baseada no gênero ocorre:

(...) quando a violência praticada contra a mulher visa intimidá-la, puni-
-la, humilhá-la ou mantê-la nos papéis estereotipados ligados ao seu sexo, 
ou que lhe recuse a dignidade humana, a autonomia sexual, a integridade 
física, mental ou moral, ou vise abalar a sua segurança pessoal, o seu amor 
próprio ou a sua personalidade, ou ainda, vise diminuir as suas capacida-
des físicas ou intelectuais.

A limitação da violência doméstica e familiar contra a mulher se dá em razão da gra-
vidade do tema e da sua repercussão social. Conforme preconiza a Carta Magna, a 

2 LUIZ FLÁVIO GOMES; ROGÉRIO SANCHES CUNHA. Legislação criminal especial. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009, v. 6.
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família é a base da sociedade, sua desintegração pode ser sentida na comunidade, rece-
bendo, portanto, proteção especial do Estado.

Por fim, importante salientar que a Lei Maria da Penha tem finalidade que trans-
cende seu próprio objeto, ou seja, o de contribuir para uma aplicação mais eficaz 
da lei em geral.
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Competência dos  
Juizados de Violência
Doméstica e Familiar 
contra a Mulher

III.

Conforme ensina Athos Gusmão Carneiro3 , competência “é o 
limite da jurisdição”, ou seja, “é a jurisdição na medida em que 
pode e deve ser exercida pelo Juiz”.

O primeiro aspecto para ser considerado competente o Juízo 
previsto na Lei Maria da Penha é a condição de mulher como 
pessoa em situação de violência doméstica, desimportando a 
idade ou a existência de qualquer parentesco entre o agressor e 
a mulher agredida.

É a tutela da mulher, “não por razão de sexo, mas em virtude do 
gênero”, como adverte Luiz Flávio Gomes.

3 Jurisdição e competência. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 69.
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Trata-se de competência ratione personae, absoluta, incumbindo o processamen-
to e julgamento do feito ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar do local 
onde foi cometida a infração, com relação à esfera penal, e relativa, no tocante à 
competência civil.

Deve ainda existir vínculo familiar, conjugal ou não, em razão do parentesco ou não, 
ou por vontade expressa, da mulher com o agente-agressor, e ainda, uma relação de 
proximidade, convivência dela com ele, sob o mesmo teto ou não.

Como diz Maria Berenice Dias, “violência doméstica é qualquer das ações elencadas no 
artigo 7º (violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral) praticada contra a 
mulher em razão de vínculo de natureza familiar ou afetiva”. 

A Lei Maria da Penha determina que sejam observados os Códigos de Processo Civil, 
Processo Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, e Estatuto do Idoso, mas apenas 
quando não for com ela colidente.

À mulher adolescente em situação de violência doméstica aplica-se a Lei Maria da Pe-
nha, quando se tratar de violência de gênero. Outrossim, quando o adolescente for o 
agressor, o caso é afeto ao Juizado da Infância e da Juventude, em face do Princípio da 
Proteção Integral, e da priorização constitucional absoluta de crianças e adolescentes, 
resguardados pelo referido Estatuto.

Com relação à mulher idosa, deve também ser aplicada a Lei 11.340/2006, quando 
a mesma estiver convivendo em situação de agressão ou violência, atendidos os 
requisitos da Lei Maria da Penha. Ressalte-se que, por exemplo, quando um neto 
pratica violência contra a avó, que com ele convive no âmbito doméstico, e fica 
constatada a presença da violência de gênero, o faz prevalecendo-se da condição de 
fragilidade da vítima.

Nesse sentido, aliás, também é a lição de Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti4 :

4 Violência doméstica. 4ª ed. Salvador: Pódium, 2012, p. 230.
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No que tange às mulheres idosas vítimas de violência doméstica ou familiar, 
entendemos que são abrangidas por esta lei e devem receber tratamento priori-
tário em face do que estabelece o Estatuto do Idoso.

Como bem disse Roberto Neumann5 :

(...) impedir a aplicação da Lei Maria da Penha porque a mulher é idosa, levaria 
a absurda situação de que a referida legislação só se aplicaria a senhoritas e se-
nhoras que tivessem menos do que sessenta anos.

Em mesas de debate, pergunta-se se o transexual está amparado pela Lei Maria da Penha.

Como ressaltam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald6 :

(...) o transexual não se confunde com o homossexual, bissexual, intersexu-
al ou mesmo com o travesti. O transexual é aquele que sofre uma dicotomia 
físico-psíquica, possuindo um sexo físico distinto de sua conformação sexual 
psicológica. Nesse quadro, a cirurgia de mudança de sexo pode se apresentar 
como um modo necessário para a conformação do seu estado físico e psíquico.

Rogério Greco7 explica : 

Se existe alguma dúvida sobre a possibilidade de o legislador transformar um 
homem em uma mulher, isso não acontece quando estamos diante de uma de-
cisão transitada em julgado. Se o Poder Judiciário, depois de cumprido o devido 
processo legal, determinar a modificação da condição sexual de alguém, tal fato 
deverá repercutir em todos os âmbitos de sua vida, inclusive o penal.

Sobre o tema competência, importante se faz colacionar jurisprudência8  sobre o assunto:

Quanto ao sujeito passivo abarcado pela lei, exige-se uma qualidade espe-
cial: ser mulher, compreendidas como tal as lésbicas, os transgêneros, as 
transexuais, e as travestis, que tenham identidade com o sexo feminino. 

5 Excerto do voto vencido no SER nº 70053193389, TJRS – Rel. Des. Ivan Leomar.
6 Direito Civil – Teoria Geral. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 115.
7 Curso de Direito Penal. Niterói: Impetus, 2006, vol. III, p. 530.
8 TJMG, HC 1.0000.08.513119-9/000, j. 24.02.2010, rel. Júlio Cezar Guttierrez.
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Ademais, não só as esposas, companheiras, namoradas ou amantes estão 
no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica como sujeitos 
passivos. Também as filhas e netas do agressor como sua mãe, sogra, avó 
ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar com ele podem 
integrar o polo passivo da ação delituosa.

No que tange às medidas protetivas civis de urgência, a competência, conforme 
acima dito, é relativa, pois a mulher pode escolher o local do ajuizamento ou do pe-
dido de providência, que pode ser no foro do seu domicílio ou residência, no foro 
do lugar do fato em que se baseia a demanda, ou no foro de domicílio do suposto 
agressor (art. 15, Lei Maria da Penha). Trata-se de um foro privilegiado que visa 
proteger a mulher.

É o caso de mulher que reside em um estado e, após ser agredida, foge para outro esta-
do da Federação, e lá, pede providências civis previstas na Lei Maria da Penha.

Porém, conforme bem observa o Desembargador deste Tribunal de Justiça, Luis Gus-
tavo Grandineti Castanho de Carvalho9:

(...) fixado o órgão jurisdicional competente para a matéria, permite a lei que, 
dentre os vários juizados existentes, a ofendida tenha o direito de optar em qual 
deles quer litigar, mas unicamente nas causas cíveis (não nas causas penais), e 
em razão do critério territorial.

As medidas protetivas, claramente cautelares, visam proteger a mulher e prevenir a 
ocorrência de novos atentados, possibilitando a resolução de problemas urgentes de-
correntes de situação fática de violência doméstica. As citadas cautelares podem ser 
divididas em: medidas protetivas civis (artigo 22, incisos II, IV e V), medidas protetivas 
penais (artigo 22, inciso III) e medidas protetivas administrativas ou assistenciais (arti-
go 22, inciso I; artigo 34, artigo 38 e artigo 39).

Aos agentes do Estado importa redobrada atenção aos fatos de violência que atingem 

9 CARVALHO, L. G. Grandineti Castanho de. Comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 2ª ed. Org. 
Adriana Ramos de Mello. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 75.
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a mulher (artigos 5º e 7º, da Lei Maria da Penha), evitando com isso a protelação 
das medidas de urgência, de forma a não deixá-la à mercê da violência doméstica. 
A proteção da mulher, através dos instrumentos previstos na Lei 11.340/2006, deve 
ser alcançada com celeridade e eficácia, sob pena de a norma penal restar no vazio. 
Afinal, a violência doméstica é caso de extrema gravidade, que deve ser coibido com 
a maior eficácia e rapidez possível, a fim de evitar um mal maior, que pode, inclusive, 
culminar na morte da vítima. 
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Perfil do agressor e o 
grupo reflexivo

IV.

Na grande maioria dos casos, o agressor da violência doméstica 
é o homem, motivo pelo qual, neste tópico, abordaremos o perfil 
do homem agressor.

Muitas vezes, sua imagem pública é impecável, não demons-
trando qualquer atitude violenta em seu meio de trabalho ou 
no convívio social.

É muito frequente que os vizinhos não acreditem nos eventuais 
pedidos de ajuda da mulher, porque é muito difícil associar a 
imagem pública do homem respeitável à do espancador, alerta a 
assistente social Carine Toledo10.

Do ponto de vista psicológico, esses homens têm uma insegu-
rança muito grande em relação à própria virilidade, ao papel 
masculino. Possessivos e ciumentos, eles veem as mulheres 
como sua propriedade, e não aguentam perder o controle sobre 
elas, descreve a psicóloga Ruth Gheler11 .

10 PERES, Andréia. A violência dentro de casa. Cláudia, p. 16, jul. 1996.
11 Idem, Ibidem.
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Em geral, de acordo com o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que 
investigou a questão da violência contra a mulher no país, os agressores são filhos de 
pais excessivamente autoritários, que também foram vítimas de violência na infância12.

Apesar de inexistir um perfil característico, E.W. Gondolf oferece uma classificação do 
agressor, agrupando as condutas violentas em três tipos diferentes:

a) Agressores com características de personalidade antissocial e tendência a 
praticar atos com extrema violência sexual e física (5-8%);

b)  Agressores com características de personalidade antissocial e tendência a rea-
lizar atos com extrema violência física e verbal, porém não sexual (30-40%);

c) Agressores sem um perfil psicológico marcado, que realizam abuso verbal 
e físico, porém em níveis menos severos que outros grupos (52-65%).

Um outro aspecto muito característico nos agressores é a tendência à minimização da 
agressão e a negação desse comportamento, culpando a vítima pela conduta realizada13.

O consumo de álcool é muito presente nos relatos das vítimas e agressores. Nesse con-
texto, estudos realizados por J. Madina, Garrido, Stangeland e Redondo constataram 
que a taxa de alcoolismo no grupo de agressores estudados era de 60%14.

De acordo com dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 
(CEBRID), da UNIFESP, o uso abusivo de bebidas alcoólicas está associado ao aumen-
to da violência doméstica, fazendo das mulheres as maiores vítimas de agressão. A 
recorrência das agressões nos domicílios com agressores embriagados ocorre três vezes 
mais em períodos de um a cinco anos; seis vezes mais, entre seis e dez anos, e quatro 

12 Idem, Ibidem.
13 SINCLAIR, Deborah. Understanding wife assault: A training manual for counsellors and advocates. Toronto: Publications 
Ontario, 1985, p. 34. RYNERSON, B. C; FISHEL, A.H. Domestic violence prevention training: Participant characteristics and 
treatment outcomes. Journal of Family Violence, nº 8, pp. 253-267, 1995. FAULKNER, Kim; STOLTENBERG, Cal D.; COGEN, 
Rosemary; NOLDER, Mark; SCHOOTER, Eugene. Cognitive-behavioral group treatment for male spouse abusers. Journal of 
Family Violence, nº 7, pp. 32-55, 1995.
14 MADINA, Javier. Perfil psicossocial y tratamento del hombre violento com su pareja em el hogar. FERNÁNDEZ, Lorenzo Mo-
rillas. Análisis crimonológico del delito de violencia doméstica. Universidad de Cádiz, 2003, pp. 66 e 153.
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vezes mais, quando as situações ultrapassam uma década.

De acordo com o psicólogo Arilton Martins Fonseca15, a crença de que o álcool é responsá-
vel pelas agressões diminui a culpa do agressor e aumenta a tolerância da vítima, podendo 
favorecer novos episódios. Além disso, o padrão crônico de beber pode ser importante fator 
na reincidência das agressões e agravar-se quando a dependência já está instalada.

Faz-se oportuno informar que no I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher da Comarca da Capital – RJ existe o Grupo Reflexivo para Agressores, cujo ob-
jetivo principal é oferecer um espaço de reflexão para pessoas envolvidas no processo 
como autores de violência doméstica.

Por meio desse espaço, pretende-se facilitar a reflexão, a responsabilização e o empre-
endimento de ações para prevenir e estimular o rompimento do ciclo de violência. As 
dinâmicas realizadas nesses encontros objetivam o questionamento dos pontos refe-
rentes à identidade de gênero, estereotipada nas relações, e trabalhar reflexivamente 
outras formas de solucionar conflitos, que não pela via da violência.

Os participantes são encaminhados para o Grupo Reflexivo depois de uma entrevista 
individual, e as reuniões são realizadas semanalmente, com duração de duas horas, em 
um total de oito reuniões. Geralmente, sua composição é de no máximo quinze pessoas 
envolvidas no processo de violência doméstica, e dois facilitadores.

15 Disponível em: http://www2.uol.com.br/vyaestelar/alcool_violencia.htm. Acesso em: 03 de março de 2015.
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Medidas 
administrativas 
gerais reagentes e o  
Projeto Violeta

V.

As medidas administrativas gerais reagentes, previstas na Lei 
11.340/2006, devem ser prestadas de forma articulada, confor-
me princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assis-
tência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas, 
inclusive emergencial.

Necessário se faz que a mulher submetida à situação de vio-
lência doméstica e familiar tenha pronto e eficaz atendimento. 

Com relação às medidas de natureza policial, os artigos 11 e 12 
da Lei Maria da Penha estabelecem uma série de providências a 
serem tomadas pela autoridade policial no atendimento à vítima.
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No que tange às medidas de natureza judicial, a Lei 11.340/2006 estabeleceu medidas de 
urgência a serem tomadas pelo Juiz, tão logo o expediente com o pedido da ofendida seja 
remetido à conclusão ao Magistrado, na forma do artigo 18 do citado diploma legal.

A fim de que seja dada maior celeridade ao atendimento das solicitações de medidas 
protetivas por vítimas de violência doméstica, o I Juizado de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher instituiu o Protocolo Violeta. Trata-se de procedimento em que 
a vítima comparece ao Juízo, no mesmo dia em que realizou o registro de ocorrência, 
munida deste documento, sendo encaminhada para a Equipe Técnica para atendimen-
to. Nesse ínterim, após elaborado o relatório social da ofendida, o Juiz prolata a decisão, 
no prazo máximo de 4 horas, desde o momento em que a vítima compareceu ao Juízo. 
Ressalte-se que a vítima também é encaminhada à Defensoria Pública da Mulher em 
atuação no citado Juízo, a fim de receber orientações jurídicas.

Trata-se de uma iniciativa inovadora, que busca dar maior celeridade e eficácia às me-
didas protetivas de urgência. 

A vítima, quando comparece em Juízo, na mesma data em que realizou o registro de 
ocorrência, encontra-se desamparada e com a sua integridade física e psicológica aba-
ladas por atos de violência do agressor. Desta feita, necessário se faz o pronto atendi-
mento, idealizado e colocado em prática com o Projeto Violeta, a fim de que as medidas 
protetivas, após análise judicial, sejam deferidas, sendo a vítima notificada no mesmo 
ato, bem como expedido o mandado de intimação, na mesma data, para o agressor.

Devido à relevância da iniciativa, o Projeto Violeta foi ganhador do Prêmio Innovare, na 
categoria Juiz, no final do ano de 2014, fato este que deu maior publicidade ao trabalho 
realizado no I Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital – RJ, de 
maneira a incutir em outros estados a possibilidade de aderência ao protocolo, fato que 
beneficiará sobremaneira as vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher.
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Em um determinado momento, questionou-se a constituciona-
lidade da Lei Maria da Penha, que, à primeira vista, parece dis-
criminatória, tratando a mulher como eterno “sexo frágil”.

Apesar disso, no presente momento, torna-se necessário o fo-
mento da aplicação da Lei 11.340/2006, como as estatísticas su-
gerem, já que demonstram a situação de verdadeira calamidade 
pública que assumiu a agressão contra as mulheres.

Esclarecem, corretamente, Helena Omena Lopes de Farias e 
Mônica de Melo16:

O sistema geral de proteção tem por endereçado 
toda e qualquer pessoa, concebida em sua abs-

16 Direitos Humanos: construção da liberdade e da igualdade. Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. São Paulo: Centro de Estudos, 1998, p. 373.

Inconstitucionalidade 
Progressiva

VI.
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tração e generalidade. Por sua vez, o sistema especial de proteção realça o 
processo de especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto de forma 
concreta e específica, pois determinados sujeitos de direitos, ou certas vio-
lações de direitos, exigem uma resposta diferenciada. Importa o respeito à 
diversidade e à diferença, assegurando-se um tratamento especial.

 Entendo que ainda é muito cedo para falar em igualdade, ou mesmo igualdade 
conquistada. Pode-se, no máximo, dizer que houve avanços significativos. Ainda exis-
tem muitos estereótipos que precisam ser rompidos, como, por exemplo, a exclusivida-
de do trabalho doméstico pela mulher. Atualmente, as mulheres assumiram posições 
que somente eram ocupadas por homens, trabalhando fora; porém, continuam cum-
prindo duas ou três jornadas de trabalho em casa, com seus filhos e maridos.

A construção cultural das distintas identificações do “masculino” – poder, autonomia, e tra-
balho produtivo – e do “feminino” – dependência, fraqueza, emocionalidade, sentimentali-
dade, subordinação – gera arbitrárias atribuições de papéis que são mantidos na sociedade, 
nutridos pela educação, estrutura familiar, religião, estrutura laboral e costumes.

Atualmente, a Lei Maria da Penha é constitucional, tendo em vista as desigualdades já 
elencadas. No entanto, o que se espera é que, em um futuro próximo, ela caminhe para 
a inconstitucionalidade, quando a real igualdade entre homens e mulheres for atingida, 
tornando-se desnecessária a proteção especial.

Assim, conforme preleciona Victoria Campos, “a cidadania das mulheres estará em 
questão, enquanto os direitos políticos sejam meramente formais”17.

17 CAMPOS, Victoria. Ob. Cit. Capítulo III – El trabajo de las mujeres, p. 41. Antes, há o Capítulo II, pp. 27-40, dedicado ao 
tema da mulher cidadã.
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ConclusãoVII.

O grande desafio, nos dias atuais, é a implementação dos direitos 
fundamentais previstos na Carta Magna, mormente a igualdade.

Desta feita, apesar de ter sido um grande passo, a edição da Lei 
11.340/2006, ela, por si só, não basta para a repressão da prática 
de crimes que envolvam violência doméstica. Necessária se faz 
mudança de atitude de toda uma sociedade. É preciso mudar o 
pensamento social, com a educação nas escolas, nos níveis mais 
básicos, mediante políticas públicas sérias e contundentes.

Por fim, interessante se faz uma citação feita pela jornalista Mi-
riam Leitão, publicada no jornal O Globo, de 8 de março de 2008:

A discriminação contra a mulher não é um inimi-
go trivial; é uma estratégia de poder muito bem 
urdida e executada. Que usou e usa tantos meios 
que, às vezes, colaboramos, sem ver, com o que 
nos tolhe. Se não for isso, como explicar tão longa 
exclusão, de 5.000 anos de história? A briga, é bom 
sempre repetir, nunca foi contra os homens, mas 
contra a exclusão e as barreiras.
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Superior Tribunal de Justiça
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Recurso Especial
Nº 1416580 / RJ
Relator Min. Laurita Vaz 
Órgão Julgador: 5ª Turma

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL 
PRATICADOS CONTRA NAMORADA DO RÉU E CONTRA SENHORA QUE A 
ACUDIU. NAMORO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CARACTERIZAÇÃO. INCI-
DÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5º, INCISO III, E ART. 14 DA LEI Nº 
11.340/2006. PRECEDENTES DO STJ. VÍTIMA MULHER DE RENOME DA CLASSE 
ARTÍSTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE AFASTADA PELO TRI-
BUNAL “A QUO” PARA JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL. FRA-
GILIDADE QUE É ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER HODIERNA. DESNECESSI-
DADE DE PROVA. COMPETÊNCIA DO I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL FLUMINENSE. RECURSO PRO-
VIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RE-
LAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA, EM FACE DA 
SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

1. Hipótese em que, tanto o Juízo singular quanto o Tribunal “a quo”, concluíram que 
havia, à época dos fatos, uma relação de namoro entre o agressor e a primeira vítima; e, 
ainda, que a agressão se deu no contexto da relação íntima existente entre eles. Trata-se, 
portanto, de fatos incontestes, já apurados pelas instâncias ordinárias, razão pela qual 
não há falar em incidência da Súmula nº 07 desta Corte.

2. O entendimento prevalente neste Superior Tribunal de Justiça é de que “O namoro é 
uma relação íntima de afeto que independe de coabitação; portanto, a agressão do na-
morado contra a namorada, ainda que tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra 
em decorrência dele, caracteriza violência doméstica” (CC 96.532/MG, Rel. Ministra 
JANE SILVA - Desembargadora Convocada do TJMG, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 05/12/2008, DJe 19/12/2008). No mesmo sentido: CC 100.654/MG, Rel. Minis-
tra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 13/05/2009; HC 
181.217/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, 
DJe 04/11/2011; AgRg no AREsp 59.208/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013.

3. A situação de vulnerabilidade e fragilidade da mulher, envolvida em relacionamento 
íntimo de afeto, nas circunstâncias descritas pela lei de regência, se revela “ipso facto”. 
Com efeito, a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o 
Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, 
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constitui-se em pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar que, em nenhum 
momento, o legislador condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração des-
sa presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na sociedade hodierna.

4. As denúncias de agressões, em razão do gênero, que porventura ocorram nesse con-
texto, devem ser processadas e julgadas pelos Juizados de Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.340/2006.

5. Restabelecida a condenação, cumpre o reconhecimento, de ofício, da extinção da 
punibilidade do recorrido, em relação ao crime cometido contra a primeira vítima, em 
face da prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor do art. 110, § 1.º, c.c. o art. 119, 
c.c. o art. 109, inciso VI (este com a redação anterior à Lei nº 12.234, de 5 de maio de 
2010, já que o crime é de 23/10/2008), todos do Código Penal.

6. Recurso especial provido para, cassando o acórdão dos embargos infringentes, resta-
belecer o acórdão da apelação que confirmara a sentença penal condenatória. Outrossim, 
declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrido, em relação ao crime de le-
são corporal cometido contra a primeira vítima, em face da superveniente prescrição da 
pretensão punitiva estatal, remanescendo a condenação contra a segunda vítima.

Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 01/04/2014

nnnnn

Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
Nº 40567 / DF
Relatora: Min. Regina Helena Costa 
Órgão Julgador: 5ª Turma

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS”. CRIME DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). 
AMEAÇA. ACUSADO QUE RONDAVA A RESIDÊNCIA DE MADRUGADA. AME-
AÇAS DE MORTE NA PRESENÇA DA MÃE E FILHA MENOR DA VÍTIMA. SITU-
AÇÃO CONCRETA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER. MEDI-
DAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO, REITERADAMENTE DESCUMPRIDAS. 
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 313, III, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - A orientação desta Corte Superior é no sentido de que o descumprimento reiterado 
das medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), com risco concreto 
à integridade física da vítima, justifica a custódia cautelar do agressor. Precedentes.

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1310202&num_registro=201303709101&data=20140415&formato=PDF
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II - Nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, é cabível a decretação da 
prisão cautelar para garantir a execução das medidas de urgência em favor da mulher.

III - Recurso ordinário improvido.

Íntegra do Acórdão – Data do Julgamento: 05/12/2013

nnnnn

Habeas corpus 
Nº 115857 / MG
Relatora: Min. Jane Silva 
Órgão Julgador: 6ª Turma

PENAL – PROCESSUAL PENAL – LEI MARIA DA PENHA – “HABEAS CORPUS” 
– LESÕES CORPORAIS – ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA HOMICÍDIO 
SIMPLES TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR REVOGA-
DA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU – PEDIDO PREJUDICADO – NULIDADE 
DO ADITAMENTO – ATO QUE DECORREU DE NOVAS DECLARAÇÕES PRES-
TADAS PELA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE PRETÉRITAS AMEAÇAS DE MORTE 
ADVINDAS DO ACUSADO –INDÍCIOS DE ATUAÇÃO MEDIANTE “ANIMUS 
NECANDI” – SUFICIÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO – PRO-
VA CABAL EXIGÍVEL APENAS PARA EVENTUAL CONDENAÇÃO – FALTA DE 
ABERTURA DE VISTA À DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ADITAMEN-
TO – INTERROGATÓRIO DO ACUSADO (PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO AN-
TES DAS REFORMAS) QUE JÁ SE DEU NO MOMENTO EM QUE O ADITAMEN-
TO JÁ HAVIA SIDO APRESENTADO – CONFUSÃO COM A “MUTATIO LIBELLI”, 
QUE DEVE SER AFASTADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE COA-
BITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – VIOLÊNCIA QUE DECORREU, EM TESE, DO RE-
LACIONAMENTO AMOROSO ENTÃO EXISTENTE ENTRE AUTOR E VÍTIMA 
– PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO – ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciando-se que o magistrado de 1ª instância já revogou a prisão preventiva do 
paciente, mostram-se prejudicados todos os reclamos da defesa, quanto a essa medida 
cautelar. Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal.

2. Sobrevinda a notícia de que o acusado, então denunciado por lesões corporais, vi-
nha ameaçando a ofendida de morte antes dos fatos, mostra-se viável o aditamento da 
denúncia a fim de alterar a capitulação de sua conduta para aquela prevista no artigo 
121 do Código Penal.
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3. A existência de indícios mínimos sobre a suposta atuação, mediante “animus necan-
di” do acusado, é suficiente para autorizar o recebimento do aditamento, sendo que sua 
prova cabal somente se mostra necessária para eventual condenação.

4. A hipótese prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal (em sua redação 
original, vigente na época do aditamento da denúncia) é de “mutatio libelli”, isto é, se 
aplica apenas caso a possibilidade de nova definição jurídica do fato decorra de evidên-
cias colhidas durante a instrução.

5. “In casu”, o aditamento ocorreu antes que qualquer ato instrutório fosse realizado, 
motivo pelo qual mostrava-se despicienda a abertura de vista à defesa para se pronun-
ciar a seu respeito, mas tão somente sua intimação.

6. Para a configuração de violência doméstica, basta que estejam presentes as hipóteses 
previstas no artigo 5º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), dentre as quais não se 
encontra a necessidade de coabitação entre autor e vítima.

7. Pedido parcialmente prejudicado. Ordem denegada.

Íntegra do Acórdão – Data do Julgamento: 24/09/2013
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Habeas Corpus 
Nº 250435 / RJ
Relatora: Min. Laurita Vaz
Órgão Julgador: 5ª Turma

“HABEAS CORPUS” IMPETRADO EM FACE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AM-
BULATÓRIO. CRIME DE TORTURA, PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, 
CONTRA CRIANÇA DO SEXO FEMININO. ART. 5º, INCISO I, DA LEI MARIA 
DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FA-
MILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. REQUISITO REPU-
TADO COMO PREENCHIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES 
DESTA CORTE SUPERIOR QUE SE AMOLDAM À HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A 
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.

1. O “writ” constitucional do “habeas corpus” se destina a assegurar o direito de ir 
e vir do cidadão; portanto, não se presta para solucionar questão relativa à com-
petência, sem reflexo direto no direito ambulatório, sobretudo porque há previsão 
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recursal para solucionar a questão, nos termos do art. 105, inciso III, da Constitui-
ção Federal. Precedente.

2. E, na espécie, não resta configurada ilegalidade manifesta que, eventualmente, ense-
jasse a concessão da ordem de “habeas corpus” de ofício.

3. O Tribunal de origem, com o grau de discricionariedade próprio à espécie constatou 
estar preenchido o requisito de motivação de gênero, sendo impossível, à luz dos fatos 
narrados, infirmar-se essa ilação.

4. O delito em tese foi cometido contra criança do sexo feminino, com abuso da 
condição de hipossuficiência, inferioridade física e econômica, pois a violência 
teria ocorrido dentro do âmbito doméstico e familiar. As pacientes - tia e prima 
da vítima – foram acusadas de torturar vítima de que detinham a guarda por 
decisão judicial.

5. “Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ati-
vo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo 
de relação doméstica, familiar ou de afetividade.” (CC n. 88.027/MG, Relator Ministro 
OG FERNANDES, DJ de 18/12/2008).

6. “Habeas corpus” não conhecido.

Íntegra do Acórdão – Data do Julgamento: 19/09/2013

nnnnn

Habeas Corpus 
Nº 181246 / RS
Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 
Órgão Julgador: 6ª Turma

“HABEAS CORPUS”. LESÃO CORPORAL. “WRIT” SUBSTITUTIVO DE RECUR-
SO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COM-
PETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 
RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE AUTORES E VÍTIMA. COABITAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MANIFESTO 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do “habeas corpus”, a fim de preservar 
a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do “writ”, de prevenir 
ou remediar ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
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2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo 
ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via 
estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução, tam-
pouco em substituição à revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade pas-
sível de justificar a impetração do “habeas corpus” deve ser manifesta, de constatação 
evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo 
probatório constante de ação penal.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal afirmou que o legislador, ao editar a Lei 
Maria da Penha, teve em conta a mulher numa perspectiva de gênero e em condições 
de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica em relações patriarcais. Ainda, 
restou consignado que o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragili-
dade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o 
vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC nº 88.027/MG, Ministro 
Og Fernandes, DJ 18/12/2008).

4. A intenção do legislador, ao editar a Lei Maria da Penha, foi de dar proteção à mulher 
que tenha sofrido agressão decorrente de relacionamento amoroso, e não de relações 
transitórias, passageiras, sendo desnecessária, para a comprovação do aludido vínculo, 
a coabitação entre o agente e a vítima, ao tempo do crime.

5. No caso dos autos, mostra-se configurada, em princípio, uma relação íntima de 
afeto entre autores e ofendida, pois, além de os agressores já terem convivido com a 
vítima, o próprio paciente (pai da vítima) declarou, perante a autoridade policial, que 
a ofendida morou com ele por algum tempo, tendo inclusive montado um quarto em 
sua residência para ela.

6. Para a incidência da Lei Maria da Penha, faz-se necessária a demonstração da 
convivência íntima, bem como de uma situação de vulnerabilidade da mulher, 
que justifique a incidência da norma de caráter protetivo, hipótese esta configu-
rada nos autos.

7. Para efetivamente verificar se o delito supostamente praticado pelos pacientes não 
guarda nenhuma motivação de gênero nem tenha sido perpetrado em contexto de re-
lação íntima de afeto, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o 
que, conforme cediço, não é cabível no âmbito estrito do “writ”.

8. “Habeas corpus” não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer da ordem nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Alderita Ramos de 
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Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Maria Thereza de Assis Moura e 
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 20/08/2013
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Habeas Corpus 
Nº 221200 / DF
Relatora: Min. Laurita Vaz 
Órgão Julgador: 5ª Turma

“HABEAS CORPUS” SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMEN-
TO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRI-
TO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O 
STF. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE 
URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUN-
DAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, 
EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
“HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma 
retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o “habeas corpus” substitu-
tivo do recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro 
Marco Aurélio, julgado em 07/08/2012, publicado no DJe de 11/09/2012; HC 104.045/
RJ, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 28/08/2012, publicado no DJe 
de 06/09/2012; HC 108181/RS, Primeira Turma,  Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 
21/08/2012, publicado no DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz 
Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e 
HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012).

2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco Aurélio, 
no sentido de que, “no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do 
recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir -
-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício.”.

3. Hipótese em que o paciente teve a prisão preventiva decretada, a fim de assegurar a 
execução de medida protetiva de urgência, porque, “usuário de drogas, já se envolveu em 
outras situações de violência doméstica contra a mulher, estando, inclusive, respondendo 
por tentativa de homicídio de [sua esposa], de onde se infere que a sua custódia é neces-
sária para a garantia da ordem pública e, sobretudo, da segurança da ofendida”.
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4. Ausência de ilegalidade flagrante, que, eventualmente, ensejasse a concessão da 
ordem de ofício.

5. “Habeas corpus” não conhecido.

Íntegra do Acórdão – Data do Julgamento: 11/09/2012
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Habeas Corpus 
Nº 241883 / SP
Relatora: Min. Laurita Vaz 
Órgão Julgador: 5ª Turma

“HABEAS CORPUS”. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRI-
MENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTA-
ÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO 
CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
“HABEAS CORPUS” DENEGADO.

1. Mostra-se legítima a decretação da prisão cautelar e, também, a sua manutenção, quan-
do necessária à garantia da execução de medida protetiva de urgência e da ordem pública, 
como no caso em apreço.

2. A Corte “a quo” restou convicta quanto à pertinência da continuação da prisão 
preventiva. O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de tentativa de 
homicídio qualificado contra a ex-companheira, e teve a custódia decretada porque 
descumpriu medida protetiva de urgência de não se aproximar da vítima. Além disso, 
já era investigado por várias ocorrências de violência doméstica, o que denota o risco 
concreto de reiteração delitiva.

3. O período de cárcere provisório não se mostra desarrazoado na hipótese, pois a marcha 
processual transcorre na mais absoluta regularidade, tal qual assinalou a instância ordinária. 
Assim, inviável o reconhecimento do aludido excesso de prazo para a formação da culpa.

4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação 
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, 
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a de-
cretação da medida extrema.
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5. “Habeas corpus” denegado, com recomendação de urgência na conclusão da ins-
trução criminal.

Íntegra do Acórdão – Data do Julgamento: 07/08/2012
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Habeas Corpus  
Nº 172634 / DF 
Relator: Min. Laurita Vaz 
Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL. 
CRIME PRATICADO CONTRA CUNHADA DO RÉU. INCIDÊNCIA DA LEI MA-
RIA DA PENHA. ART. 5.º, INCISO II, DA LEI N.º 11.340/06. ORDEM DENEGADA.

1. A Lei n.º 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, tem o intuito de proteger a 
mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo que o crime deve ser cometi-
do no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

2. Na espécie, apurou-se que a vítima, irmã da companheira do acusado, vivendo há 
mais de um ano com o casal sob o mesmo teto, foi agredida por ele.

3. Nesse contexto, inarredável concluir pela incidência da Lei nº 11.343/2006, tendo em 
vista a ocorrência de ação baseada no gênero causadora de sofrimento físico no âmbito 
da família, nos termos expressos do art. 5º, inciso II, da mencionada legislação.

4. “Para a configuração de violência doméstica, basta que estejam presentes as hipóte-
ses previstas no artigo 5º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) [...]” (HC 115.857/
MG, 6ª Turma, Rel. Min. JANE SILVA (Desembargadora Convocada do TJ/MG), DJe 
de 02/02/2009).

5. Ordem denegada.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 06/03/2012
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Estado do Rio de Janeiro
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Apelação Criminal
Nº 0091009-18.2012.8.19.0002
Relator: Des. Antônio Eduardo Ferreira Duarte
Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOM-
PETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIO-
NAL DO PROCESSO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A preliminar de nulidade do processo, em razão da 
incompetência do Juízo deve ser rejeitada, uma vez que o fato de as agressões terem 
sido perpetradas pelo ex-namorado da vítima não afasta a competência do Juizado da 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mormente quando se extrai dos autos 
que conviveram por cerca de um ano e tiveram um filho, não se tratando, portanto, de 
uma relação breve e fugaz, como alega a defesa, subsumindo-se, assim, à previsão do 
artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006. A preliminar de nulidade do feito, em vir-
tude da falta de proposta da suspensão condicional do processo, também não merece 
acolhida, pois o artigo 41 da chamada Lei Maria da Penha veda a aplicação dos institu-
tos previstos na Lei nº 9.099/1995. No mérito, restando evidenciado que o recorrente 
agrediu fisicamente a sua ex-namorada, conforme se verifica do Auto de Exame de 
Corpo de Delito e dos relatos da vítima, em sede policial e em Juízo, que tem especial 
relevo nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, inca-
bível se mostra o pedido de absolvição. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPRO-
VIMENTO DO RECURSO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/02/2015
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Conflito de Jurisdição 
Nº 0067182-47.2014.8.19.0021
Relatora: Desª Gizelda Leitão Teixeira
Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Processo foi distribuído para o Juízo de Di-
reito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, tendo sido o autor do fato 
preso em flagrante pela suposta prática da conduta descrita no art. 129, § 9º, e art. 147, 
ambos do CP, nos termos da Lei 11.340/2006. Considerando que o crime foi praticado no 
âmbito familiar, e prevalecendo-se das relações domésticas, o Juiz de Direito da 3ª Vara 
Criminal da Comarca de Duque de Caxias, acolhendo promoção ministerial, declinou 
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da competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Após 
receber os autos, o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher da Comarca de Duque de Caxias suscitou conflito negativo de competência. 
Sem razão o suscitante. Não há que se falar em incompetência absoluta do Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Duque de Caxias. Tra-
ta-se de violência perpetrada no âmbito familiar, envolvendo tio e sobrinha, tendo ele 
ameaçado de morte e agredido fisicamente sua sobrinha, desferindo-lhe diversos socos e 
chutes, aproveitando-se, ao que tudo indica, de sua superioridade física e da intimidade 
do relacionamento familiar, não havendo, portanto, como se excluir de plano a violên-
cia de gênero. Conforme o disposto no art. 5º da Lei 11.340/2006, 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 patri-
monial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de 
afeto”. A Lei 11.340/2006 tutela com mais ênfase pessoas do sexo feminino, pela situação 
de vulnerabilidade, de hipossuficiência em que se encontram nas relações domésticas 
e familiares. Como já mencionado anteriormente, trata-se de violência perpetrada no 
âmbito familiar, envolvendo tio e sobrinha, residentes no mesmo imóvel. CONFLITO 
IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.  

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/02/2015 
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Apelação Criminal
Nº 0007070-39.2012.8.19.0068
Relator: Des. Antônio Carlos Nascimento Amado                                                                                                       
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. QUESTÃO DE GÊNERO QUE ATRAI A APLICAÇÃO DA LEI MARIA 
DA PENHA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 11.340/2006. CRI-
ME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DA 
LEI 9.099/1995. NULIDADES REJEITADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. DESPROVIMENTO 
DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. Arguição de nulidade decorrente da 
não adequação do fato ao conceito de violência doméstica. Crime de lesão corporal co-
metido pelo pai contra a filha. Agressão com cabo de vassoura, motivada pelo fato de que 
a vítima se negou a parar de cozinhar para encher garrafas d’água, como determinado 
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pelo pai. Violência doméstica caracterizada. Questão de gênero evidenciada. Compor-
tamento do acusado que manifesta o pensamento de que a mulher deve se submeter ao 
homem, em detrimento de sua integridade física. Nulidade que se rejeita. Impossibilida-
de de se deixar a persecução penal a critério da vítima, em vista dos relevantes motivos 
que justificaram a edição da Lei 11.340/2006. Precedente ADIN 4.424 do STF. Nulidade 
que se rejeita. Inaplicabilidade da Lei 9099/1995. A Lei 9.099/1995 não é aplicável aos 
crimes praticados em contexto de violência doméstica. Constitucionalidade do artigo 41 
da Lei 11.340/2006. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nulidade que se rejeita. 
Pleito de desclassificação para a contravenção descrita no artigo 21 da LCP. Fato que se 
amolda ao tipo penal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. Imputação mais grave, 
suficientemente descrita na denúncia. Pleito improvido. Substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Não se trata de crime de menor 
potencial ofensivo, que permitiria a substituição. Vedação expressa do artigo 44, inciso I, 
do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.  Aplicação do “sursis”, nos 
termos do artigo 77 do Código Penal, já que a pena definitiva é inferior a 2 (dois) anos. 
Nulidades rejeitadas e, quanto ao mérito, desprovimento dos recursos. De ofício, aplica-
do o “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições. Unânime.  

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 16/01/2015

nnnnn

Conflito de Jurisdição
Nº 0052053-65.2014.8.19.0000 
Relator: Des. Francisco José de Asevedo
Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÕES CORPORAIS E 
INJÚRIA (ARTS. 129 E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA E AGRESSOR, 
RESPECTIVAMENTE, SOBRINHA E TIO, QUE POSSUEM VÍNCULO FAMILIAR 
E COABITAM NO MESMO TERRENO, O QUE IMPÕE A COMPETÊNCIA DA 
VARA ESPECIALIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 5º, INCISOS II E III, DA LEI Nº 
11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA JULGAR O FEITO. 
IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO 
DE DIREITO DO VI JUIZADO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-
LIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 13/01/2015
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Conflito de Jurisdição
Nº 0004704-05.2013.8.19.0064 
Relator: Des. Paulo Sérgio Rangel do Nascimento 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. 
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA X 
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
DE VALENÇA. LESÃO CORPORAL DO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, 
PRATICADA PELO EX-COMPANHEIRO. OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA DE GÊ-
NERO. PROCEDÊNCIA. O artigo 14 da Lei 11.340/2006 dispõe sobre a competência 
dos Juizados Especializados na matéria de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, a qual prevalece sobre as demais competências. Vítima que sofreu agressão, em 
razão de ter exigido do agressor, seu ex-companheiro, o pagamento da pensão alimen-
tícia devida ao filho do casal. Agressor que se prevaleceu das relações domésticas de co-
abitação ou de hospitalidade. Tutela da Lei Maria da Penha que se configura. Princípios 
da Especialidade e do Juiz Natural. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO 
E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMI-
NAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE VALENÇA.  

Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 08/01/2015
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Apelação Criminal
0092352-49.2012.8.19.0002 
Relator: Des. Antônio Jayme Boente
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. Crime de lesão corporal. Vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 
Questões preliminares. Incompetência do Juízo e falta de proposta de suspensão condi-
cional do processo. Evidente a prática de delito em razão do gênero. Vítima ex-compa-
nheira com a qual o réu mantinha vínculo estreito, especialmente em razão do filho em 
comum. Inaplicabilidade dos institutos da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos no con-
texto de violência doméstica contra a mulher. Constitucionalidade do artigo 41 da Lei nº 
11.340/2006, assentada pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Constitucionali-
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dade nº 19. Rejeição das preliminares. Mérito. Pleito de absolvição, invocando a dirimente 
da legítima defesa. Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal 
culposa. Autoria e materialidade plenamente comprovadas. Palavras da vítima corrobora-
das por testemunha presencial do evento. Alegação de legítima defesa que não se sustenta, 
diante do contexto fático. Evidente o dolo na conduta do agente. Desprovimento ao recurso. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 18/11/2014

nnnnn

Apelação Criminal
0002313-13.2011.8.19.0011
Relator: Des. Antônio José Carvalho
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – 
PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 
IMPOSSIBILIDADE – CONTUNDENTES PROVAS DA MATERIALIDADE, AUTO-
RIA E CULPABILIDADE DO AGENTE CRIMINOSO EM RELAÇÃO À PRÁTICA 
DO INJUSTO PENAL – PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR O DECRETO CONDE-
NATÓRIO – VÍTIMA QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR SEU CÔNJUGE, 
EM RAZÃO DE DISCUSSÃO INICIADA PORQUE A VÍTIMA SE NEGOU A LHE 
FORNECER O CARTÃO BOLSA-FAMÍLIA – SEGURO DEPOIMENTO DA VÍTIMA 
QUE RELATA EM DETALHES E COM ABSOLUTA PRECISÃO O OBRAR CRIMI-
NOSO DO APELANTE – A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR, POSSUI ESPECIAL RELEVO, ESTANDO, NO CASO 
EM COMENTO, TAMBÉM RESPALDADA POR FARTO ACERVO PROBATÓRIO – 
PENA ADEQUADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Íntegra do Acórdão  – Data de Julgamento: 07/10/2014 
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Apelação Criminal
Nº 0001198-23.2012.8.19.0010 
Relator: Des. Antônio Carlos Nascimento Amado
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129 §9º DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECORREN-
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TE DA RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVI-
DO, PARA CONDENAR A ACUSADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 
16 DA LEI 11.340/2006. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 
Vítima atingida durante discussão com objeto de vidro, provocando intenso sangra-
mento, necessitando de sutura. Materialidade e autoria do crime de lesão corporal 
comprovadas. Violência doméstica e familiar contra a mulher configurada. Qualquer 
pessoa pode ser sujeito ativo da violência, bastando que esteja coligada a uma mulher 
por vínculo afetivo, familiar ou doméstico. Impossibilidade de se deixar a persecução 
penal a critério da vítima, em vista dos relevantes motivos que justificaram a edição da 
Lei 11.340/2006. Precedente ADIN 4.424 do STF. Condenação que se impõe. Legítima 
defesa não configurada, já que não houve invasão do domicílio da acusada. Ausente, 
portanto, a justa agressão. Aplicação da pena. Pena-base no mínimo legal. Circunstân-
cia de haver sido o crime cometido contra ascendente que está inteiramente contem-
plada no §9º do artigo 129 do Código Penal. Agravante do artigo 61, “e", do Código 
Penal que não incide na hipótese, por importar em “bis in idem”. Agravante do artigo 
61, “h", do Código Penal que deve incidir, pois a acusada avaliou, na execução do cri-
me, que a vítima poderia ser atingida em lugar da testemunha, mas não interrompeu 
o “iter criminis”. Por isso, em seguida ainda foi buscar um espelho, para produzir nova 
agressão, ao invés de socorrer a vítima. Pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de 
detenção, em regime aberto. Substituição da pena incabível, por haver o crime sido 
cometido com violência. Concedido o “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, período 
durante o qual a acusada deverá cumprir condições que serão impostas pelo juízo da 
Vara de Execuções Penais. Provimento do recurso. Unânime.  

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 18/09/2014

nnnnn

Incidente de Conflito de Jurisdição
Nº 0026870-29.2013.8.19.0000 
Relatora: Des. Maria Sandra Rocha Kayat Direito
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: INCIDENTE DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ART. 21 DA LEI DE 
CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 129, §9º DO CP. DECLÍNIO DE COMPETÊN-
CIA PELO II JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER REGIONAL DE CAMPO GRANDE, PARA UMAS DAS VARAS CRIMI-
NAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE A HIPÓTESE NÃO CONFIGURA VIOLÊN-
CIA DE GÊNERO. PROCESSO DISTRIBUÍDO AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL 
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REGIONAL DE BANGU, QUE SUSCITOU O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO 
DE JURISDIÇÃO, OBJETIVANDO SEJAM OS AUTOS REMETIDOS AO JUIZADO 
SUSCITADO, AO ARGUMENTO DE QUE A LEI Nº 11.340/2006 NÃO ALCAN-
ÇA APENAS OS CASOS EM QUE HÁ RELAÇÃO CONJUGAL ENTRE VÍTIMA E 
AGRESSOR, MAS ONDE HÁ AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA MULHER 
NO ÂMBITO FAMILIAR. CORRETO ENTENDIMENTO. PARA ANÁLISE DA HI-
PÓTESE SE ENQUADRAR OU NÃO AO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR, NECESSÁRIO PARTIR DA CONDIÇÃO DA VÍTIMA, QUE TEM NE-
CESSARIAMENTE QUE SER MULHER, A QUEM O LEGISLADOR OBJETIVOU 
SOCORRER. NO PRESENTE CASO, A ESPOSA DO ACUSADO ESTAVA SENDO 
AGREDIDA POR ELE, E A SOGRA E A CUNHADA, AO TENTAREM SOCORRÊ
-LA, TAMBÉM ACABARAM SENDO AGREDIDAS COM TAPAS, SOCOS, EMPUR-
RÕES, MORDIDAS E PUXÃO DE CABELO. EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE FRA-
GILIDADE OU VULNERABILIDADE PROVENIENTE DO GÊNERO MULHER. LEI 
Nº 11.340/2006, QUE VISA PROTEGER A MULHER DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR QUE LHE CAUSE MORTE, LESÃO, SOFRIMENTO FÍSICO, SEXUAL 
OU PSICOLÓGICO E DANO MORAL OU PATRIMONIAL, SENDO QUE O CRIME 
DEVE SER COMETIDO NO ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA, DA FAMÍLIA 
OU EM QUALQUER RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INDUBITÁVEL QUE COM-
PETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO É O JUÍZO DO II JUIZADO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER — REGIONAL DE 
CAMPO GRANDE. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 30/07/2013

nnnnn

Apelação Criminal
Nº 0002587-30.2010.8.19.0037 
Relatora: Des. Kátia Maria Amaral Jangutta
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: Apelação. Violência Doméstica. Lesão corporal. Ameaça em concurso 
formal. Concurso material. Recurso defensivo. Absolvição por ausência de dolo e 
precariedade de prova. 1. Agente que agrediu a ex-cunhada com uma "gravata", cau-
sando-lhe lesões corporais, ameaçando-a ainda, e à sua ex-esposa, de lhes causar mal 
injusto e grave, dizendo-lhes: "Vocês vão se ver comigo". 2. Fundada a condenação 
pelos crimes em análise, em provas firmes e seguras a respeito da materialidade e 
autoria atribuída ao ora apelante, cabalmente demonstradas por elementos colhidos 
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no decorrer da instrução criminal, notadamente o depoimento das vítimas, corro-
borado por testemunhas arroladas pela acusação, bem como por outras ouvidas em 
Juízo, não há amparo à absolvição, sob a tese de ausência de dolo e de fragilidade 
probatória. RECURSO DESPROVIDO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/12/2012 
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Conflito de Jurisdição 
Nº 70062468681 
Relator: Osnilda Pisa 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA (LEI 
Nº 11.340/2006). COMPETÊNCIA PARA MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PRA-
TICADA POR FILHO CONTRA MÃE IDOSA. INCIDÊNCIA DA LEI. O Juízo suscitante 
alega que a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de 
Porto Alegre, porquanto a “vítima é mulher, mãe do acusado e o fato ocorrido deu-se no 
âmbito familiar”, enquanto o suscitado aduziu que “a narrativa da vítima não se refere a um 
conflito decorrente da desigualdade de gênero, visto que as agressões foram motivadas por 
questões patrimoniais”. Interpretação extensiva do artigo 41 da Lei nº 11.340/2006 para 
abranger crimes e contravenções penais. No presente caso, a lei incide, pois as supostas 
agressões foram cometidas no âmbito da família, pois a vítima (mulher idosa) é mãe do 
agressor (homem), sendo que ainda habitam no mesmo terreno. Precedentes. Conflito de 
competência procedente. (Conflito de Jurisdição Nº 70062468681, Terceira Câmara Crimi-
nal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 18/12/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 18/12/2014 

nnnnn

Apelação Criminal 
Nº 70061681771 
Relator: Naele Ochoa Piazzeta 
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LEI 
11.340/2006. INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 5º da Lei 11.340/2006, 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”. Au-
sência de distinção entre crime e contravenção enquanto formas de violência contra a mulher. 
Precedentes. MATERIALIDADE. AUTORIA. Comprovadas a existência material do fato e 
sua autoria, a revelar ter o réu agredido sua companheira com socos e empurrões durante 
desentendimento no âmbito das relações domésticas. Confirmação da decisão condenatória. 
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70061681771, Oitava Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 12/11/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/11/2014 
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Recurso em Sentido Estrito 
Nº 70059276113 
Relator: Jayme Weingartner Neto 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.340/2006 
(LEI MARIA DA PENHA). PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DE GÊNERO RECONHECIDA. PLURALIDADE 
DE VÍTIMAS DE AMBOS OS GÊNEROS NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEI N.º 
11.340/2006 EM RAZÃO DA ESPECIALIDADE DESTA. RECURSO PROVIDO. 1. A 
Lei Maria da Penha, densificando a norma constitucional, ampliou o leque de prote-
ção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, criando mecanismos específicos 
para prevenção e repressão deste tipo de crime. 2. A incidência da lei decorre da pre-
sença cumulativa dos vetores relação íntima de afeto, violência de gênero e situação de 
vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor, elementos, em princípio, existentes 
nos autos, fixando-se a competência no Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
da Comarca de Porto Alegre. 3. Mesmo diante da prática do delito contra ambos os 
genitores, a competência da Lei 11.340/2006 não é afastada, pois o fato de uma das ví-
timas ser mulher atrai a competência da referida Lei, por sua especialidade. RECURSO 
PROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70059276113, Terceira Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 23/10/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 23/10/2014 

nnnnn

Recurso Criminal
Nº 71005015169 
Relator: Madgeli Frantz Machado 
Órgão Julgador: Turma Recursal Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DA LCP. INSURGÊN-
CIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI MARIA DA PENHA. O art. 14 da Lei Maria 
da Penha determina que a competência para o julgamento e a execução das causas 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher é dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. De outra parte, o art. 33 dispõe 
que, enquanto não estruturados esses Juizados, caberá às Varas Criminais o processo e 
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julgamento dessas causas. Conforme o art. 41 da citada lei, é vedada a aplicação da Lei 
9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista. Versando o feito sobre a prática da contravenção 
de vias de fato perpetrada contra a ex-cunhada, motivada a agressão por questões fa-
miliares e caracterizada a violência de gênero contra a mulher, é impositiva a aplicação 
da Lei 11.340/2006, que não se restringe a conflitos envolvendo a relação conjugal. 
Aplicação do Enunciado 2 do FONAVID - Fórum Nacional dos Juízes de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher. Feitos envolvendo a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, os quais tramitam na Justiça comum e seguem o rito comum, não se 
lhes aplica a Lei 9.099/1995, em razão da expressa vedação legal. Consequentemente, a 
competência recursal não é deste Colegiado, mas do Tribunal de Justiça, por força do 
princípio da “perpetuatio jurisdictionis”. DECLINARAM DA COMPETÊNCIA PARA 
O TJRS. (Recurso Crime Nº 71005015169, Turma Recursal Criminal, Turmas Recur-
sais, Relator: Madgeli Frantz Machado, Julgado em 20/10/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/10/2014

nnnnn

Apelação Criminal
Nº 70055651228
Relator: José Ricardo Coutinho Silva 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 
PENA. Os relatos da vítima estão amparados na prova testemunhal colhida. O 
delito de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma independente do 
resultado, devendo, todavia, ser comprovado o temor da vítima, o que, “in casu”, 
vem demonstrado. Prova suficiente para a condenação. O uso voluntário de dro-
gas ou de bebida alcoólica não afasta a imputabilidade do agente, nem, por si só, 
reduz a reprovabilidade da conduta. Cabível a incidência da agravante prevista 
no art. 61, II, “f ”, do CP, relativa a crime cometido com violência contra a mulher, 
na forma da lei específica (Lei Maria da Penha), pois essa dispõe, em seu artigo 
5º, “caput”, que, para os efeitos da lei, “configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause mor-
te, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, 
no que o delito de ameaça se inclui. Além disso, a circunstância de se tratar de 
fato que causa sofrimento à mulher não é elementar do tipo, não configurando, 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php%3Fano%3D2014%26codigo%3D1703838
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dessa forma, a incidência da agravante “bis in idem”. Pena privativa de liber-
dade substituída por restritiva de direitos, vez que presentes as circunstâncias 
do art. 44 do CP. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Crime 
Nº 70055651228, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 17/09/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 17/09/2014 

nnnnn

Conflito de Jurisdição 
Nº 70059499186 
Relator: Fabianne Breton Baisch 
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal 

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI “MARIA DA PE-
NHA”. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. A Lei nº 11.340/2006 foi editada vi-
sando coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 
comando constitucional e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. 
Abrangência da lei que diz com a submissão da mulher com base no gênero. Hi-
pótese na qual o irmão da vítima, cuja família reside no mesmo prédio, embora 
em apartamentos diferentes, evidencia-se como sujeito bastante agressivo e que 
a agride através de xingamentos como de “vagabunda”, dizendo que “precisava de 
um homem”, bem como tentou agredi-la fisicamente, a ofendida dizendo-se bas-
tante temerosa. Vulnerabilidade e hipossuficiência da lesada que decorrem de sua 
inferioridade física, frente ao gênero masculino, atraindo os dispositivos da “Lei 
Maria da Penha”. Inaplicabilidade dos institutos da Lei nº 9.099/1995. Competência 
do JECRIM afastada. Firmada a competência do Juizado da Violência Doméstica 
e Familiar do Foro Central desta Capital. CONFLITO NEGATIVO DE COMPE-
TÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUIZA-
DO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DO FORO CENTRAL DESTA 
CAPITAL PARA APRECIAR O FEITO. (Conflito de Jurisdição Nº 70059499186, 
Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Bais-
ch, Julgado em 27/06/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 27/06/2014 
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Recurso em Sentido Estrito 
Nº 70055716575 
Relator: Naele Ochoa Piazzeta 
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PE-
NAIS. LEI Nº 11.34020/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INAPLICABILIDADE DA 
LEI Nº 9.099/1995 A DELITOS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Nos termos do artigo 5º, da Lei 11.340/2006, 
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”. O Supremo Tribunal Federal, na ADIN nº 4.424, e na 
Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19, confirmou que é incondicionada a 
ação penal em caso de crime de lesão, desimportando a extensão desta, quando prati-
cada contra a mulher no ambiente doméstico, bem como ratificou a constitucionalida-
de dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340/2006, pelo que se impõe o regular processa-
mento do feito. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. (Recurso em Sentido 
Estrito Nº 70055716575, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 28/05/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 28/05/2014 
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Conflito de Jurisdição 
Nº 70058114810 
Relator: Fabianne Breton Baisch 
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal 

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI “MARIA DA PENHA”. 
VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. A Lei nº 11.340/2006 foi editada visando coi-
bir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme comando 
constitucional e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Abrangência 
da lei que diz com a submissão da mulher com base no gênero. Hipótese na qual o 
irmão da vítima, inicialmente solicitando-lhe abrigo, nega-se a deixar a residência, pra-
ticando violência física, verbal e psicológica contra aquela, inclusive com ameaças de 
morte. Vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida que decorrem de sua inferio-
ridade física, frente ao gênero masculino, atraindo os dispositivos da “Lei Maria da 
Penha”. Inaplicabilidade dos institutos da Lei nº 9.099/1995. Competência do JECRIM 
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afastada. Firmada a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar do 
Foro Central desta Capital. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGA-
DO PROCEDENTE. FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR DO FORO CENTRAL DESTA CAPITAL PARA APRE-
CIAR O FEITO. (Conflito de Jurisdição Nº 70058114810, Oitava Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 12/03/2014) 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/03/2014 
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Mandado de Segurança 
Nº 70058130998 
Relator: Fabianne Breton Baisch 
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 41 DA LEI 11.340/2006 (LEI MARIA 
DA PENHA). OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTUR-
BAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de ação baseada 
no gênero, praticada contra mulher no âmbito doméstico, porque perpetrada por seu ex-
-companheiro, processa-se sob a égide da Lei nº 11.340/2006, que criou mecanismos para 
coibir essa espécie de conduta. A regra contida no art. 41 da citada lei deve ser compre-
endida, no sentido de que, tratando-se de infrações previstas na Lei Maria da Penha, são 
inaplicáveis as medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/1995, sejam elas cri-
mes ou contravenções. Interpretação que melhor se coaduna com o espírito da nova lei, a 
qual busca conferir tratamento mais rigoroso aos casos de violência doméstica e familiar 
praticados contra a mulher, vedando a conceituação deles como delitos de menor poten-
cial ofensivo, seja de que natureza forem. Precedentes do E. STJ e da Corte Suprema, a 
qual, em controle concentrado de constitucionalidade, afirmou constitucional o disposto 
no art. 41 da Lei Maria da Penha (ADC 19). É de ser desconstituída a decisão atacada, 
que determinou ao Ministério Público a oferta da transação penal em processo que apura 
contravenção de vias de fato, praticada no âmbito das relações domésticas. Processo que 
deverá retomar seu seguimento normal. SEGURANÇA CONCEDIDA. DESCONSTI-
TUIÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU FOSSE OPORTUNIZADO AO RÉU O 
BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL. PROCESSO QUE DEVE PROSSEGUIR SEU 
TRÂMITE NORMAL. (Mandado de Segurança Nº 70058130998, Oitava Câmara Crimi-
nal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 12/03/2014) 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/03/2014 
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Recurso em Sentido Estrito 
Nº 70056090509
Relator: Nereu José Giacomolli 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. A ado-
ção do rito disciplinado na Lei 11.340/2006 depende da existência de indicativos sóli-
dos de o fato registrado ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, e envolve 
questão de gênero e vulnerabilidade da ofendida mulher, em relação ao agressor. No 
caso, relatadas ameaças proferidas pelo padrasto contra a nora, os quais residem um 
em frente ao outro, e presentes indícios de motivação familiar e de vulnerabilidade, 
impõe-se o processamento nos termos da Lei 11.340/2006. RECURSO PROVIDO. 
(Recurso em Sentido Estrito Nº 70056090509, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 07/03/2014). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 07/03/2014 
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Conflito de Jurisdição
Nº 0029724-92.2014.8.07.0000 
Relator: Humberto Ulhôa
Órgão Julgador: Câmara Criminal

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊN-
CIA – FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 10/2014 – COMPE-
TÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF – CONEXÃO INSTRUMENTAL – IM-
PERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Resolução Samambaia/DF, o suscitante nº 10, de 09 de Julho de 2014, do Pleno 
desta Corte de Justiça, atribuiu ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher de Samambaia a competência absoluta para processar e julgar os pro-
cessos que versem sobre fatos que envolvam violência doméstica e familiar contra a 
mulher a partir de sua publicação (11.07.2014).

2. Ainda que conexas as causas, revela-se inadequada a reunião de feitos que se en-
contram em fases distintas, um deles ainda na fase de investigação policial e o outro 
com sentença de suspensão condicional do processo, pois, nesses casos, o julgamento 
conjunto violaria os princípios da celeridade e da economia processual. Além do 
mais, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” 
(Súmula n. 235/STJ).

3. Conflito Negativo de Competência conhecido e não provido, declarando competente 
o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 26/01/2015
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Apelação Criminal 
Nº 0049883-42.2013.8.07.0016 
Relator: Roberval Casemiro Belinati
Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVE CONTRA 
COMPANHEIRA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INCOM-
PETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DA 
LEI MARIA DA PENHA. CRIME MOTIVADO PELO GÊNERO DA VÍTIMA E 

http://juris.tjdft.jus.br/docjur/842843/843564.Pdf
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OBJETIVANDO SUA SUBJUGAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACO-
LHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMEN-
TO. DOLO DE LESIONAR DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. AU-
SÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL. MERA IRREGU-
LARIDADE. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR 
REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Havendo sujeição física e psíquica da ofendida em relação ao apelante – seu compa-
nheiro –, e havendo o crime sido cometido por motivação de gênero, aplica-se ao caso 
a Lei Maria da Penha, de forma que não há que se falar em incompetência do Juízo 
sentenciante. Preliminar rejeitada.

 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui 
inegável alcance, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares. 
Na espécie, as agressões sofridas pela vítima foram ainda comprovadas pelo depoi-
mento testemunhal e por laudo pericial, de modo que não há que se falar em insufi-
ciência probatória.

3. Incabível o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, pre-
visto no artigo 129, § 6º, do Código Penal, uma vez que as provas dos autos compro-
vam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade 
consciente de praticar a conduta típica, ou, no mínimo, assumiu o risco de lesionar 
a vítima, não tendo a grave lesão da vítima sido provocada por mera negligência, 
imprudência ou imperícia.

4. A ausência de fixação do regime prisional é mera irregularidade, sanável em sede recursal.

5. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada e, no mérito, não 
provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do ar-
tigo 129, § 1º, incisos I e III, e §10º, do Código Penal, combinado com o artigo 
5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses 
de reclusão, no regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo 
período de dois anos.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 18/12/2014
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Apelação Criminal 
Nº 0006898-63.2014.8.07.0003 
Relator: José Guilherme
Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CON-
TRA EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, 
DIANTE DE CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. NÃO AFAS-
TAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ANTE 
AGRESSÃO PROVENIENTE DE EX-COMPANHEIRO. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.

I – Prenunciar, livre e conscientemente, mal injusto, futuro e grave (morte) contra sua 
ex-companheira, valendo-se de relações íntimas de afeto, é fato que se amolda ao crime 
previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, incisos II, 
da Lei 11.340/2006.

II – Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo 
probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados 
em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III – A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos da vítima, da testemunha 
e do informante. Igualmente, a materialidade delitiva, por meio do Auto de Prisão em 
Flagrante; do Termo de Requerimento de Medidas Protetivas; do Termo de Represen-
tação; da Ocorrência Policial e do Relatório Policial.

IV – Nos crimes de violência doméstica, assume destaque o depoimento da ví-
tima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas 
nos autos. 

V - Não há que se falar em inaplicabilidade da Lei 11.340/2006, tampouco em afasta-
mento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f ”, do Código Penal, diante 
de agressão cometida por ex-companheiro, haja vista a presença da violência contra o 
gênero e no âmbito da violência doméstica.

VI - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 30/10/2014
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Conflito Negativo de Competência 
Nº 0016417-71.2014.8.07.0000 
Relator: Desembargador Jesuíno Rissato
Órgão Julgador: Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE LESÃO 
CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. 
COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. Havendo violência doméstica em um contexto de relação homoafetiva, presume-se 
aplicável a Lei Maria da Penha, com o intuito de preservar a integridade da vítima mu-
lher, não podendo ser afastada de plano a legislação especializada, por força dos arts. 2º 
e 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.340/2014.

2. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juízo do 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho-DF.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 29/09/2014
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Apelação Criminal 
Nº 0016181-29.2013.8.07.0009 
Relator: Silvânio Barbosa dos Santos
Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. AME-
AÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDA-
DE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida 
contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fun-
damentar a condenação.

2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em 
lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao 
arremessar sobre ela um o pote de iogurte, segurá-la pelos braços e ao lhe desferir 
um tapa em seu rosto.

3. No crime de ameaça, basta o dolo de infundir medo à vítima, não se exigindo que o 
agente tenha efetivamente a intenção de cumprir as ameaças proferidas.

http://juris.tjdft.jus.br/docjur/822823/822972.Pdf
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4. O fundamento para determinar a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso 
II, alínea “f ”, parte final, do Código Penal, é que as ameaças e agressões tenham sido 
perpetradas em decorrência do gênero (feminino) da vítima.

5. Recurso parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/09/2014
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Apelação Criminal
Nº 0040235-38.2013.8.07.0016 
Relator: Humberto Ulhôa
Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. PRE-
LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITAÇÃO. CRIME PRATICADO 
CONTRA EX-NAMORADA. LEI Nº 11.340/2006. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. 
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os feitos em que se apuram a prática de crimes de lesão corporal praticados pelo 
ofensor contra ex-namorada ou ex-companheira encontram-se no âmbito da violência 
doméstica contra a mulher, nos termos do art. 5º da Lei 11.340/2006, que considera 
violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
cause morte, lesão, sofrimento físico ou psicológico e dano moral ou patrimonial no 
âmbito de unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto.

2. A situação descrita na denúncia subsume-se à Lei 11.340/2006, pois o crime noticia-
do foi motivado no término de relação afetiva entre ofensor e vítima.

3. A palavra da vítima em Juízo, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-
-se de relevante valor probatório, capaz inclusive de justificar a sentença condenatória 
quando verossímil e segura, sobretudo se corroborada pelas provas colhidas na fase de 
inquérito policial (laudo pericial e declarações de testemunha).

4. Não provimento do recurso.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/09/2014
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http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/DistritoFederal/0016181-29.2013.8.07.0009.pdf
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Apelação Criminal 
Nº 0000374-81.2013.8.07.0004
Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal
Relator: José Guilherme

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO EM SITUA-
ÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AB-
SOLUTA DO JUÍZO. DANO PATRIMONIAL BASEADO NO GÊNERO OU CON-
DIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADO-
RA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. 

1. Para a incidência da Lei nº 11.340/2006, além de o crime ser cometido em âmbito do-
méstico e familiar, exige-se que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, 
oprimindo-a em razão de ser ela do sexo feminino, decorrente de sua condição de vulnera-
bilidade. Demonstrado que o réu se prevaleceu do vínculo afetivo que existiu com a lesada 
para praticar o crime de furto na sua residência, não há que se falar em incompetência do 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito.

2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, se demonstra-
das pela prova dos autos a sua autoria e materialidade.

3. Incabível o afastamento da qualificadora da escalada, se a prova é robusta, no sentido 
de que o réu pulou o muro e abriu o telhado para entrar na residência da lesada.

4. Afasta-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, se o magistrado uti-
lizou a qualificadora do repouso noturno para agravar a pena-base, mormente se não 
denunciado pela qualificadora utilizada.

5. Exclui-se a análise desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação 
exarada pelo juiz sentenciante, para justificar o aumento da pena, consiste em circuns-
tâncias inerentes ao tipo penal.

6. Reduz-se a pena pecuniária, tendo em vista a natureza do delito, a situação econômi-
ca do apelante, e para que guarde certa proporção com a pena privativa de liberdade.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 17/07/2014
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http://juris.tjdft.jus.br/docjur/828829/829117.Pdf
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Conflito Negativo de Jurisdição
Nº 0012761-09.2014.8.07.0000 
Relator: Souza e Avila
Órgão Julgador: Câmara Criminal

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. LESÕES CORPO-
RAIS. FATOS PRATICADOS POR COMPANHEIRA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. 
EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. VULNERABILIDADE CA-
RACTERIZADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CON-
FIGURADO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. 

Caracteriza-se o contexto de relação doméstica e familiar de convivência, para fins da pro-
teção especial da Lei nº 11.340/2006, quando os fatos ocorrem no âmbito de uma relação de 
afeto existente entre mulheres, na qual está presente situação de vulnerabilidade ou subor-
dinação proveniente do gênero. Conflito Negativo de jurisdição conhecido. Competência 
do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 07/07/2014
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Apelação Criminal
Nº 0005351-93.2011.8.07.0002
Relator: Gilberto Pereira de Oliveira
Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRE-
LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO 
CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO 
PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRA-
DO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Presentes nos autos o nexo causal entre a conduta do apelante e a relação de subju-
gação, de vulnerabilidade ou hipossuficiência existente entre ele e a vítima, o que atrai 
a incidência da Lei n° 11.340/2006 ao caso em tela, eis que a violência fora praticada 
no âmbito da unidade doméstica, derivada da unidade familiar e ainda de relação de 
hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.

2. Caracterizado o vínculo afetivo e a subordinação emocional, configurada está a prá-
tica da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que ratifica a competência do 
Juízo “a quo” para o processamento e julgamento dos presentes autos. 

http://juris.tjdft.jus.br/docjur/800801/801296.Pdf
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3. As atitudes do apelante não foram as necessárias para repelir a agressão verbal que 
sofria da ofendida, restando demonstrado de forma inequívoca nos autos que agiu de 
forma dolosa ao lesionar a integridade física da vítima.

4. Apelação desprovida. 

Íntegra do Acórdão -  Data de Julgamento: 29/05/2014
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Conflito de Jurisdição
Nº 0006932-47.2014.8.07.0000 
Relator: Silvânio Barbosa dos Santos
Órgão Julgador: Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO 
JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF 
(SUSCITADO). LEI Nº 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. GÊNERO FEMININO. 
ARTIGOS 147 E 155 DO CÓDIGO PENAL. CONFLITO PROVIDO.

1. O fundamento apto para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006), com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher é o de que as ações criminosas tenham sido per-
petradas em decorrência do gênero (feminino) da vítima.

2. É possível haver nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de inti-
midade entre a vítima e o suposto agressor, ainda que seja ex-companheiro, hipótese 
abrangida pelo artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

3. O fato de ter importunado por diversas vezes a mesma vítima, ameaçando-a de 
morte, bem como a natureza dos bens subtraídos (celular e todas as roupas íntimas) 
demonstram que os crimes noticiados têm relação com o vínculo amoroso outrora 
existente entre os envolvidos, ainda que antiga a relação.

4. Para incidência da Lei Maria da Penha não importa o período de relacionamento entre 
vítima e agressor, nem o tempo decorrido desde o seu rompimento, bastando que reste com-
provado que a violência foi decorrente da relação de afeto, exatamente a hipótese dos autos.

5. Conflito provido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juizado de Violên-
cia Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF). 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 28/04/2014

http://juris.tjdft.jus.br/docjur/794795/794554.Doc
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Apelação Criminal 
Nº 0003611-38.2012.8.26.0390 
Relator: Newton Neves 
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal

Ementa: Ameaça. Lei de violência doméstica ou familiar. Quadro probatório que se 
mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva. Legítima defe-
sa da honra. Descabimento. Figura não prevista na legislação brasileira. Condenação 
mantida. Pena, regime e “sursis” especial bem impostos. Recurso desprovido. 

Íntegra do Acórdão - Data de julgamento: 10/02/2015
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Conflito de Jurisdição 
Nº 0042661-09.2014.8.26.0000 
Relator: Artur Marques 
Órgão Julgador: Câmara Especial 

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE LESÃO CORPORAL PRA-
TICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006 - 
FATOS OCORRIDOS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - AÇÃO OU 
OMISSÃO BASEADA NO GÊNERO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA - COM-
PETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPE-
TENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

Íntegra do Acórdão – Data de julgamento: 09/02/2015
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Recurso em Sentido Estrito 
Nº 0020628-32.2014.8.26.0224
Relator (a): Encinas Manfré 
Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal 

Ementa: Recurso em sentido estrito. Decisão pela qual é reconhecida a incompetência 
do Juízo para o processamento do feito. Imputação relativa a crime de lesão corporal 
decorrente de relação doméstica. Hipótese na qual a violência física fora, em tese, per-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/SaoPaulo/0003611-38.2012.8.26.0390.pdf
http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do%3FcdAcordao%3D8203312%26cdForo%3D0
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/SaoPaulo/0042661-09.2014.8.26.0000.pdf


Revista JuRídica • edição nº 11 79

ArticulistA:
JuízA MAriA DAniellA BinAto De cAstro

petrada pelo recorrido, no âmbito da unidade familiar. Existência de vínculo de paren-
tesco entre ele e a ofendida. Inteligência dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/2006. Logo, 
de rigor declarar-se a competência do Juízo da Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, para a apreciação desse processo. Recurso provido, portanto.

Íntegra do Acórdão – Data de julgamento: 05/02/2015
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Apelação Criminal
Nº 0005813-76.2012.8.26.0005 
Relator: Paulo Rossi 
Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO COR-
PORAL E AMEAÇA - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - Absolvição com 
relação ao delito de ameaça. Promessa de mal injusto e grave não evidenciada. Haven-
do prova da materialidade e da autoria do crime de violência doméstica descrito na 
denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou 
culpabilidade em prol do acusado, a condenação é de rigor. Nos delitos cometidos no 
âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na 
maioria das vezes, as agressões acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe 
dos olhos de possíveis testemunhas. Recurso parcialmente provido.

Íntegra do Acórdão - Data de julgamento: 04/02/2015
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Recurso em Sentido Estrito 
Nº 0009263-78.2014.8.26.0224 
Relator: Camilo Léllis 
Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA. Agente que ameaçou ex-companheira e cunhada, e praticou vias de fato 
contra esta última. Decisão que desmembrou o feito, em relação à contravenção de vias 
de fato perpetrada contra a cunhada, com o fundamento de que o crime anão não foi 
perpetrado com prevalência de gênero em situação de vulnerabilidade caracterizadora 
da relação doméstico-familiar. Inconformismo ministerial. Alegação de que os fatos 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/SaoPaulo/0020628-32.2014.8.26.0224.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/SaoPaulo/0005813-76.2012.8.26.0005.pdf
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constituem violência de gênero albergada pela Lei Maria da Penha. Pleito de reunifica-
ção do feito e remessa ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
Necessidade. Agente que ofendia verbalmente sua ex-companheira, quando a irmã 
desta interveio, sendo agredida pelo recorrido, o qual, posteriormente, ameaçou ambas 
de morte. Contravenção penal praticada em inequívoco contexto familiar. Agente que 
praticou vias de fato contra a cunhada, em razão da intervenção dela contra violência 
moral perpetrada contra sua irmã, ex-companheira do recorrido. Evidente situação de 
subjugação da vítima, em razão de seu gênero e relação familiar. Inteligência do art. 5º, 
II, da Lei nº 11.340/2006, e art. 1.595, §1º, do Código Civil. Decisão reformada. Recur-
so provido, com determinação. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 03/02/2015 
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Recurso em Sentido Estrito 
Nº 0026282-97.2014.8.26.0224
Relator: Francisco Bruno 
Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal 

Ementa: Recurso em sentido estrito. Decisão que declinou da competência. Matéria 
que se insere no âmbito da Lei Maria da Penha. Ação penal por suposta violação do art. 
129, § 9º, da Lei n.º 11.340/2006. Agressão praticada contra sogra do denunciado, em 
razão das peculiaridades de seu gênero, no âmbito da família. Hipótese prevista no art. 
5º, II, da Lei nº 11.340/2006. Violência doméstica contra mulher, no âmbito da família, 
em parentesco por afinidade. Competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher. Recurso provido.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 29/01/2015 
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Conflito de Jurisdição 
Nº 0059056-76.2014.8.26.0000 
Relator: Pinheiro Franco
Órgão julgador: Câmara Especial 

Ementa: Conflito negativo de jurisdição. Vara Criminal e Juizado de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher. Padrasto investigado por maus tratos contra a enteada. 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/SaoPaulo/0009263-78.2014.8.26.0224.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/SaoPaulo/0026282-97.2014.8.26.0224.pdf
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Caracterizada a violência doméstica, considerando as circunstâncias do fato e os indi-
cativos da violência de gênero. Conflito procedente. Competência do Juízo suscitado. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 26/01/2015 
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Apelação Criminal
Nº 0000533-66.2011.8.26.0456 
Relator: Pedro Menin
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal 

Ementa: Lesão corporal decorrente de violência doméstica. Aplicação das penas previs-
tas para o tipo penal de lesão corporal culposa ou de natureza leve. Inadmissibilidade. 
Penas-base fixadas acima do mínimo legal, em face da personalidade violenta do réu, 
culpabilidade intensa e circunstância do crime. Acréscimo excessivo. Redução da san-
ção, em face do princípio da proporcionalidade. Necessidade. Pena. Compensação da 
reincidência com a atenuante da confissão. Cabimento. Reconhecimento da agravante 
do motivo torpe. Manutenção. Redução para o percentual de 1/6. Possibilidade. Não 
substituição da pena e fixação do regime semiaberto. Admissibilidade. Crime cometido 
com violência e réu reincidente. Apelação provida parcialmente. 

Íntegra do Acórdão - Data de julgamento: 24/09/2013
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Apelação Criminal
Nº 0019893-49.2010.8.26.0576 
Relator: Pedro Menin
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal

Ementa: Ameaça. Absolvição. Impossibilidade. Provas seguras da autoria que demons-
tram o dolo e levam à condenação. Pena fixada acima do mínimo legal. Redução. Ne-
cessidade. Violência empregada ínsita ao tipo. Penas aumentadas em razão da reinci-
dência e pelo fato de o crime ter sido cometido no âmbito das relações domésticas de 
coabitação. Aplicação do percentual de 1/6. Necessidade. Regime inicial semiaberto. 
Alteração. Não cabimento. Apelação do réu parcialmente provida.

Íntegra do Acórdão – Data de julgamento: 14/08/2012
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Apelação Criminal 
Nº 0011658-27.2011.8.13.0542 
Relator (a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INOCORRÊN-
CIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBI-
LIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DA PENA. DECOTE DE CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI 4424), o crime de lesões corporais, quando praticado contra 
mulher, no ambiente doméstico (Lei Maria da Penha), independe de representação da 
ofendida, procedendo-se mediante ação penal pública incondicionada, razão pela qual 
não há que se cogitar da ocorrência da decadência do direito à representação. 2. A le-
gítima defesa é uma exceção e incumbe a quem a alega comprová-la em todos os seus 
elementos, sob pena de não ser admitida. 3. É prescindível a coabitação para a aplicação 
da Lei Maria da Penha, bastando, para tanto, que a violência, baseada no gênero, cause 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito 
da unidade doméstica, da família, ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. 4. Tendo sido as condições impos-
tas por ocasião da suspensão condicional da pena, aplicadas em estrita consonância com 
o que dispõem os artigos 78 e 79 do Código Penal, inviável é o decote de algumas delas, 
notadamente se o pedido vem desacompanhado de qualquer fundamento que o respalde.

Íntegra do Acórdão  - Data de Julgamento: 27/01/2015
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Apelação Criminal 
Nº 1465868-11.2012.8.13.0024 
Relator (a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - COMPETÊNCIA 
DA VARA ESPECIALIZADA - AGRESSÃO PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTI-
CO - DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO - LESÕES CORPORAIS - PALAVRA 
DA VÍTIMA CORROBORADA PELO AUTO DE CORPO DE DELITO - LEGÍTMA 
DEFESA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA.

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/MinasGerais/0011658-27.2011.8.13.0542.pdf


Revista JuRídica • edição nº 11 85

ArticulistA:
JuízA MAriA DAniellA BinAto De cAstro

Tratando-se de agressão física contra sobrinha, não há como afastar a competên-
cia da Vara Especializada da Lei Maria da Penha. O fato de não ter havido habi-
tualidade nas agressões não afasta a conduta do âmbito da Lei Maria da Penha, 
pois o referido diploma legal não traz tal exigência, tipificando como violência 
doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero.  Tratando-se de agressão 
praticada contra mulher no âmbito doméstico, longe dos olhos de testemunhas, 
a palavra da vítima reveste-se de grande importância probatória. Assim, se as 
declarações da ofendida se apresentam coerentes, harmônicas, e não infirmadas 
por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as 
vítimas à mercê de seus agressores.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 21/08/2014
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Conflito de Jurisdição 
Nº 0274853-71.2014.8.13.0000 
Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SUJEITO PASSIVO - FILHA - APLICABILIDADE DA 
LEI - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DA VARA ESPECIALIZADA. 

Para a configuração da violência doméstica, não importa o gênero do agressor ou do 
agredido, bastando a existência de relação familiar ou de afetividade entre as pessoas 
envolvidas. Procedência do conflito.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 29/07/2014
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Conflito de Jurisdição 
Nº 1079743-88.2012.8.13.0000 
Relator (a): Des.(a) Catta Preta
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. RE-
LAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/MinasGerais/1465868-11.2012.8.13.0024.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/MinasGerais/0274853-71.2014.8.13.0000.pdf
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Nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, configura violência do-
méstica 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, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”. Portan-
to, não se pode afirmar que a Lei Maria da Penha protege apenas a mulher em 
uma relação conjugal, abrangendo relações diversas como as de filha e genitores 
ou sogra, madrasta e irmãos, desde que a mulher figure no polo passivo da rela-
ção processual.

Íntegra do Acórdão  - Data de Julgamento: 17/01/2013
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Conflito de Jurisdição 
Nº 0809308-10.2011.8.13.0000
Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez
Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 
JUSTIÇA COMUM - AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - PRO-
CEDIMENTO NA FASE DA “INFORMACTIO DELICTI” - MAUS TRATOS DE 
MÃE CONTRA FILHA INFANTE - VIOLÊNCIA DE GÊNERO - APLICABILI-
DADE DA LEI MARIA DA PENHA - CONTROVÉRSIA - PROMOTORES QUE 
DIVERGEM QUANTO À CAPITULAÇÃO DAS CONDUTAS - CONFLITO DE 
ATRIBUIÇÕES - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA.

Se o processo encontra-se na fase pré-processual, inexistindo oferecimento da de-
núncia e os Promotores atuantes divergem quanto à capitulação da conduta, trata-
se de Conflito de Atribuições, devendo a questão ser dirimida pelo Procurador-
Geral de Justiça, a teor do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, além do artigo 
10, inciso X, da Lei nº 8.625/1993, e artigo 18, inciso XXII, da Lei Complementar 
Estadual nº 34/1994.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 30/05/2012
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http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/MinasGerais/1079743-88.2012.8.13.0000.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/MinasGerais/0809308-10.2011.8.13.0000.pdf
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Conflito de Jurisdição 
Nº 0747144-09.2011.8.13.0000 
Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos
Órgão Julgador: 7º Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
VIOLÊNCIA PRATICADA POR MULHER. SUJEITO ATIVO. INEXIGIBILIDADE 
DE GÊNERO DETERMINADO. SUJEIÇÃO À LEI Nº 11.340/06. COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO SUSCITANTE. 

1. O procedimento da Lei nº 11.340/2006 aplica-se aos casos em que a vítima é mulher 
e a agressão física ou moral resulte da relação íntima de afeto. 2. Para a incidência da 
Lei Maria da Penha, necessariamente o gênero feminino deve figurar no polo passivo 
da relação de direito material, não se exigindo, contudo, gênero específico no polo ati-
vo. 3. Declarada a competência do Juízo suscitante.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 17/05/2012
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Conflito de Jurisdição 
Nº 0707924-04.2011.8.13.0000 
Relator (a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
CONTRAVENÇÃO PENAL. JUIZADO ESPECIAL E VARA CRIMINAL. PREVISÃO 
EXPRESSA DE AFASTAMENTO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 
11.340/2006. VIOLÊNCIA COMETIDA ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. 
CUNHADOS. ABRANGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO ÂMBITO DA FAMÍ-
LIA, E EM QUALQUER RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, INDEPENDENTE DE COA-
BITAÇÃO. 1. A apreciação e julgamento de toda infração doméstica e familiar contra a mu-
lher, seja tipificada como crime ou contravenção penal, é da competência da Vara Criminal, 
até que sejam criados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar. 2. A coabitação não 
pode ser tida como essencial para a aplicação da Lei Maria da Penha, bastando, para tanto, 
que a violência, baseada no gênero, cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e 
dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família, ou em qualquer 
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, in-
dependentemente de coabitação.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 06/03/2012

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/MinasGerais/0747144-09.2011.8.13.0000.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao11/MinasGerais/0707924-04.2011.8.13.0000.pdf
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