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Tese 397 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – LESÃO 

CORPORAL DOLOSA DE NATUREZA LEVE – PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO. 

No que se refere aos crimes praticados com violência ou grave 

ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, não se 

admite a aplicação do princípio da insignificância. 

(D.O.E.,  p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 
CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da Apelação Criminal nº 0000056-27.2014.8.26.0104, Comarca 

de Cafelândia, em que figura como apelante L. D. S.  e apelada  a  

JUSTIÇA PÚBLICA , com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 

“c”, da Constituição da República e na forma do preceituado 

pelos artigos 26 e seguintes da Lei nº 8.038/90, vem interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra o v. acórdão de fls. 109/111,  pelos motivos adiante 

deduzidos. 
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1.  RESUMO DOS AUTOS 

 

 

  L. D. S. foi condenado, nos termos da r.sentença 

de fls. 60v/62,  como incurso nos artigos 129, § 9º. e 147, ambos c.c. 

69, todos do Código Penal a pena de um mês e quinze dias de 

detenção pela prática do crime de ameaça e mais três meses e 

quinze dias de detenção pelo delito de lesão corporal, em regime 

inicial aberto e concedido ‘ sursis’ por dois anos.  

 

  Inconformado, o réu interpôs recurso de 

apelação,  pretendendo ser absolvido, porque agiu em legítima 

defesa e porque não agiu imbuído de dolo. 

 

  Contra-arrazoado o recurso,  a Douta 

Procuradoria de Justiça  manifestou-se  no sentido do improvimento 

da apelação (fls.88/91). 

 

  Os integrantes da 1ª. Câmara de Direito  Criminal 

desse Egrégio Tribunal de Justiça, por votação unânime,  deram 

parcial provimento ao recurso, para absolver o réu  com 

fundamento no artigo 386, III do  Código de Processo Penal. 

. 
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  Eis o voto do Desembargador Relator: 

 
  

Voto nº 35.782  

Apelação Criminal nº 0000056-27.2014  

Órgão Julgador: 1ª Câmara da Seção Criminal  

Comarca de CAFELÂNDIA  

Vara Única Ação Penal nº 0000056-27.2014.8.26.0104  

Apelante: L. D. S.  

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

O apelante foi denunciado pela prática de lesão corporal 

qualificada e ameaça (artigo 129, §9º e artigo 147, caput, ambos na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal), em razão de fatos 

ocorridos no dia 19 de novembro de 2013, quando ofendeu a 

integridade física de sua esposa, bem como a ameaçou por palavras 

de causar-lhe mal injusto e grave. A ação foi julgada procedente, 

condenando-se o réu a 5 meses de detenção, no regime aberto, 

suspendendo-se condicionalmente a pena por 2 anos nos termos do 

artigo 77 do Código Penal (fls. 60-62).  

Apela da sentença, buscando a absolvição, alegando legítima 

defesa e ausência de dolo (fls. 73-76).  

Contrarrazões às fls. 79-82.  

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

não provimento ao recurso (fls. 88-91).  

É o relatório.  
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O acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, 

admitiu houvesse discutido com a vítima, lhe dito palavras de baixo 

calão e lhe dado um empurrão, justificando sua conduta ao fato de 

ter chegado embriagado à casa. Esclareceu, contudo, que não deu 

socos na ofendida, apenas a empurrou para se defender (fls. 21-22 e 

68-mídia digital).  

No extremo oposto, a ofendida descreveu a agressão 

motivada pelo comportamento alterado do acusado em razão da 

embriaguez (fls. 4-5 e 68-mídia digital). Informou que o acusado 

chegou em casa embriagado e muito agressivo e, sem qualquer 

motivo, passou a lhe ofender, chamando-a de “vagabunda e 

biscate”. Alegou que por conta das ofensas, foi para cima do 

acusado, tendo ele lhe empurrado, vindo a bater com as costas na 

pia da cozinha, causando-lhe a lesão. Afirmou, ainda, ter sido 

ameaçada, posto que o acusado disse que iria matá-la, bem como 

sua família, caso chamasse a polícia. Este fato foi retratado em 

juízo, dizendo que apenas houve xingamentos, mas não ameaças de 

morte. Por fim, asseverou estarem juntos novamente, em total 

harmonia, tendo o acusado parado de beber.  

Nesse sentido, o depoimento do filho do casal Willian 

Gonçalves de Souza, ouvido como informante, porquanto 

confirmou a agressão perpetrada pelo acusado contra sua mãe, 

causando-lhe lesão em suas costas. Contudo, não soube precisar se 

fora por conta de um empurrão ou por socos (fl. 68-mídia digital)  

O exame de corpo de delito registro a lesão corporal leve (fl. 

20). 
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Não há elementos nos autos para reconhecimento de legítima 

defesa como pretendeu o acusado ou, mesmo, de excesso culposo 

no gesto de desviar a alegada agressividade. Contudo, o fato não 

pode ser tomado como de relevante ofensividade à integridade 

física ou, tampouco, como causador de grave sofrimento moral. É 

possível que a convivência entre o casal estivesse desgastada em 

razão da embriagues constante do réu, compreendendo-se que 

discutissem e envolvessem a família nos problemas decorrentes do 

conflito. Entretanto, se do desentendimento chegou a ocorrer vias 

de fato contra a ex-mulher, ou eventual lesão de pequena monta, 

como fato esporádico e que não mais se repetiu, não há se 

considerar a necessidade de pena.  

É, portanto, possível, diante da situação extraordinária 

apurada no processo, aplicar o princípio da insignificância, 

absolvendo-se o réu. Fica a advertência de que, se reincidir no 

delito, maior reprovabilidade haverá na conduta e a imposição de 

pena será o resultado inevitável.  

Diante dessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso, 

para absolver o ora apelante, L. D. S., nos termos do artigo 386, III, 

do CPP.  

Figueiredo Gonçalves  

relator  
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 Assim decidindo, a Douta Turma Julgadora divergiu 

da orientação dos Tribunais Superiores na interpretação do artigo 

129, § 6º. Do Código Penal,  no sentido de que descabe a 

aplicação do princípio da insignificância no que se refere aos 

crimes praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, 

no âmbito das relações domésticas. 

 

 

  

 

2.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem 

firmando jurisprudência no sentido de não se admitir a aplicação 

do princípio da insignificância nos  crimes praticados com 

violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações 

domésticas. 

 

 Nesse sentido é de se conferir:  

 

 

RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO 
CORPORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 
BENEFÍCIO FACULTATIVO. OBRIGATORIEDADE DE O 
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MAGISTRADO POSICIONAR-SE EM RELAÇÃO À 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. 
REVOGAÇÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL FINALIDADE 
DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 83 E 536, AMBAS DO STJ. 
AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO. REEXAME 
DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. É dever do juiz, ao condenar o réu, fixar o regime 
inicial de cumprimento da pena, a qual, poderá, 
verificados os requisitos legais, ser condicionalmente 
suspensa por dois anos. 

2. Ao condenar o recorrente à pena de 3 meses e 15 
dias de detenção, pela prática do crime positivado 
no art.129, § 9º, do Código Penal, o juiz fixou o 
regime aberto para seu cumprimento e suspendeu a 
execução da pena por dois anos, mediante 
condições indicadas na sentença, obedecendo, 
portanto, os respectivos preceitos inscritos nos arts. 
33, § 2º, "c" e 77, ambos do Código Penal. 

3. Não se presta o recurso especial a modificar 
decisão que se apoiou expressa e corretamente nos 
dispositivos penais de regência, sendo inservíveis, na 
jurisdição extraordinária, argumentos que dizem 
respeito a meras conjecturas sobre o que poderá 
ocorrer em audiência admonitória ainda não 
realizada, bem como a fatores que são estranhos à 
estrita atividade judicial de dizer o direito à luz dos 
fatos objeto de sua decisão. 

4. As questões afetas ao cumprimento da pena e à 
sua fiscalização cabem ao Juízo da execução, no 
momento em que esta se inicia. 

Eventual deficiência do Estado em oferecer 
estabelecimento adequado ao cumprimento da 
pena - o que, na argumentação do recorrente, 
resultaria em prisão domiciliar - é tema afeto à 
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execução penal, e não ao juízo de cognição, que 
observou rigorosamente os preceitos de lei federal 
pertinentes. 

5. Se a própria Defensoria Pública reconhece que 
bastará ao recorrente, na referida audiência judicial 
que inicia a execução penal, recusar o benefício do 
sursis, para não ver-se prejudicado no cumprimento 
da pena, não faz o menor sentido provocar esta 
Corte apenas porque aquele Órgão supõe que o 
recorrente poderá comparecer sem assistência 
jurídica ao aludido ato judicial, assistência que, 
aliás, seria de seu mister providenciar, de modo a 
evitar, desnecessariamente, o prolongamento da 
jurisdição penal. 

6. A jurisprudência desta Corte Superior caminha 
para não se admitir a aplicação do princípio da 
insignificância no que se refere aos crimes 
praticados com violência ou grave ameaça contra 
mulher, no âmbito das relações domésticas. 
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 

7. Em 10/6/2015, a Terceira Seção do STJ aprovou o 
Enunciado Sumular n. 536 (DJe 15/6/2015), segundo 
o qual "a suspensão condicional do processo e a 
transação penal não se aplicam na hipótese de 
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha", o que 
reforça o afastamento do princípio da 
insignificância. 

8. Desconstituir a decisão proferida pelo Tribunal a 
quo - para, então, concluir-se pelo preenchimento 
dos requisitos necessários à incidência do princípio 
da insignificância, implica adentrar o exame 
detalhado do acervo fático-probatório dos autos, o 
que é vedado pelo enunciado Sumular n. 7 do STJ. 

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, na 
parte conhecida, não provido. 

(grifei- REsp 1537749/DF, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2015, 
DJe 04/08/2015) 
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PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. 
RECURSO ESPECIAL LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. 

IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO APLICAÇÃO. 

1. Não têm aplicação aos delitos com violência à 
pessoa, no âmbito das relações domésticas, tanto o 
princípio da insignificância como o da bagatela 
imprópria, sendo pacífico o entendimento deste 
Superior Tribunal de Justiça no sentido da relevância 
penal de tais condutas. 

2. Agravo regimental improvido. 

(grifei-AgRg no REsp 1464335/MS, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
24/03/2015, DJe 31/03/2015) 

 

 

 

PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA CONTRA ESPOSA. INSIGNIFICÂNCIA. 
NÃO APLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DEPENDENTE 
DA DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PARA 
CULPOSA. 

MATÉRIA DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DA 
VIA. JUNTADA DE FOTOS DE OUTRAS BRIGAS DO 
CASAL. FATOS ANTERIORES AOS QUE ESTÃO EM 
APURAÇÃO. 

DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. PRIMEIRA 
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA RETIFICADA POR 
NOVA DENÚNCIA. DESENTRANHAMENTO DA 
PRIMEIRA. 

DESCABIMENTO. 
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1. Delito contra a integridade física, tal como 
descrito pelo Ministério Público na espécie (lesões 
corporais dolosas), não se coadunam com os 
requisitos da aplicação do princípio da 
insignificância, ainda mais tratando-se de fato no 
âmbito da violência doméstica, cujo escopo 
principal é a proteção das mulheres em situação de 
risco. 

2. Aferir se o crime é doloso ou culposo, 
desclassificando a conduta para viabilizar alteração 
da competência, demanda revolvimento fático-
probatório, não condizente com âmbito restrito e 
mandamental do writ. 

3. Tendo a pretensa vítima juntado fotos que 
mostram o apartamento do casal quebrado, 
decorrente de outra desavença havida em 
momento bem anterior aos fatos que estão agora 
em apuração, não há porque desentranhá-los dos 
autos, até porque, além de não se referirem à 
hipótese presente, estão sob o crivo do contraditório 
e, no atual estágio do processo, não se sabe nem se 
serão levadas em conta pelo magistrado, tampouco 
se haverá sentença condenatória. Não há 
irregularidade a sanar neste particular. 

4. Da mesma forma apresenta-se descabido 
determinar o desentranhamento da primeira 
denúncia que, posteriormente retificada, 
determinou, de modo claro e explícito, o rumo da 
acusação, tanto que efetivada nova citação do réu 
que apresentou nova defesa preliminar contra a 
denúncia retificadora. 

5. Recurso ordinário não provido. 

(grifei-RHC 35.769/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, 
DJe 15/12/2014) 
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 - Acórdão Paradigma -  

   

 

  Nessa linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do Ag.Rg no REsp 1550510/MS, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 

26/10/2015 (cópia anexa), que ora se oferta como paradigma, 

proferiu a seguinte decisão:  

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. 

LESÃO CORPORAL. 

INFRAÇÃO PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU 

PARA CONTINUAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 

1. Não têm aplicação aos delitos com violência à 

pessoa, no âmbito das relações domésticas, nem o 

princípio da insignificância nem o da bagatela imprópria, 

sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido da relevância penal de tais condutas. 

2. A superveniente confirmação de decisum singular de 

relator pelo órgão colegiado supera eventual violação 
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do art. 557 do Código de Processo Civil (arts. 3º do CPP e 

34, XVIII, do RISTJ). 

3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto 

as razões reunidas na insurgência são incapazes de 

infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 

4. Agravo regimental improvido. 

 

 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio jurisprudencial, 

transcreve-se o Relatório e o Voto do respeitado Ministro Relator: 

 

 

RELATÓRIO 
  

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: 
Trata-se de agravo regimental interposto por Luciano Gomes 
contra decisão que concedeu provimento ao recurso especial do 
órgão ministerial, a fim de condenar o ora agravante, para, 
afastados os princípios da intervenção mínima do Direito Penal e 

da insignificância ou bagatelar – cassar o acórdão estadual (fls. 

144⁄151) e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro 

grau no sentido de dar continuidade à ação penal em desfavor do 

recorrido, pelo delito descrito no  art. 129, § 9º, do Código Penal 

(fl. 390). 

Esta, a ementa do acórdão agravado (fl. 231): 

  
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LESÃO 

CORPORAL. INFRAÇÃO PRATICADA NO ÂMBITO 
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DOMÉSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO 
DE PRIMEIRO GRAU PARA CONTINUAÇÃO DA AÇÃO 
PENAL.  

Recurso especial provido. 
  

Diante do provimento do recurso especial da parte adversa 
(fls. 231⁄234), foi interposto agravo regimental pela Defensoria 
Pública, do qual são extraídas as seguintes proposições (fls. 
248⁄255): 

a) a decisão agravada violou o princípio da colegialidade; 

b) é cabível o provimento do agravo regimental. 

Requer o agravante, por fim, o não provimento do recurso 
especial interposto pelo ora Parquet estadual. 

Dispensou-se a oitiva da parte contrária.  

É o relatório. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.550.510 - MS 
(2015⁄0209108-2) 

   
 
 
 

VOTO 
 
 

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 
(RELATOR): O agravo regimental não merece provimento. 

Primordialmente, frise-se que, em sentido contrário aos 
argumentos recursais, os arts. 557, caput, do Código de Processo 
Civil e 3º do Código de Processo Penal autorizam o relator a 
conceder provimento ou negar seguimento a recurso de forma 
monocrática, com fundamento na jurisprudência dominante (art. 34, 
XVIII, do RISTJ). 
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Em outros termos, a superveniente confirmação de decisum 
singular de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação 
do art. 557 do Código de Processo Civil. 

Superado o aspecto mencionado, passa-se ao exame do 
mérito da pretensão recursal. 

Contravindo os fundamentos do acórdão a quo (fls. 144⁄151), 
não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no âmbito 
das relações domésticas, nem o princípio da insignificância nem o 
da bagatela imprópria, sendo pacífico o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido da relevância penal de tais condutas 

(AgRg no REsp n. 1.464.335⁄MS, Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, DJe 31⁄3⁄2015). 

No caso, o Juízo singular e o Tribunal de origem afastaram a 
incidência da conduta típica atribuída ao agravante, nos termos do  
art. 129, § 9º, do Código Penal, porque entenderam incidir os 
princípios da intervenção mínima do Direito Penal e da 
insignificância ou bagatelar (fls. 90⁄93 e 144⁄151). 

Melhor esclarecendo, o Tribunal a quo manteve a absolvição 
do agravante porque é desnecessária a aplicação da reprimenda 

que muitas vezes implica em complicada situação pois, se não 

incompatível com harmonia doméstica, torna-se, no mínimo, 

desconfortável aos entes da relação familiar (fl. 148). 

Logo, depreende-se dos autos que o acórdão a quo se 
encontra em divergência com a jurisprudência assente do Superior 
Tribunal de Justiça, merecendo, portanto, reforma. 

Com efeito, diante das comprovadas autoria e materialidade 
(fl. 90), presente está o interesse⁄utilidade da ação penal, in casu. 
Por conseguinte,  cabível a cassação ao acórdão estadual e a 
devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para que – afastados 
os princípios da intervenção mínima do Direito Penal e da 
insignificância ou bagatelar – seja dado prosseguimento a 
persecução penal nos termos da denúncia (fls. 1⁄2). 

Por fim, pelas razões adotadas neste voto, não merece reparo 
o decisum ora agravado ao determinar o provimento do recurso 
especial do Parquet estadual (fl. 233): 
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[...] Ante o exposto, com fulcro nos arts. 28 da Lei n. 

8.038⁄1990, 34 do RISTJ e 557, caput, § 1º-A, do Código de 
Processo Civil, dou provimento ao recurso especial para – 
afastados os princípios da intervenção mínima do Direito Penal e 
da insignificância ou bagatelar – cassar o acórdão estadual (fls. 
144⁄151) e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau 
no sentido de dar continuidade à ação penal em desfavor do 
recorrido, pelo delito descrito no  art. 129, § 9º, do Código Penal, 
nos termos dispostos nesta decisão.  

  

Diante disso, o agravo regimental não merece prosperar, 
porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de 
infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 

Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

  

” (cópia anexa). 

 

 

- CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS- 

   É perfeita a identidade entre a situação 

objetivada nos autos e aquela apreciada no v. aresto indicado 

como paradigma do dissídio. Nas duas discute-se acerca da 

aplicação do princípio da insignificância ou bagatelar nos crimes 

previstos pelo artigo 129, § 6º. Do Código Penal;  diversas, contudo, 

as soluções encontradas. 

 

 

  Entendeu o v. acórdão recorrido: 
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 “O exame de corpo de delito registro a lesão corporal leve 

(fl. 20). 

Não há elementos nos autos para reconhecimento de legítima 

defesa como pretendeu o acusado ou, mesmo, de excesso culposo 

no gesto de desviar a alegada agressividade. Contudo, o fato não 

pode ser tomado como de relevante ofensividade à integridade 

física ou, tampouco, como causador de grave sofrimento moral. É 

possível que a convivência entre o casal estivesse desgastada em 

razão da embriagues constante do réu, compreendendo-se que 

discutissem e envolvessem a família nos problemas decorrentes do 

conflito. Entretanto, se do desentendimento chegou a ocorrer vias 

de fato contra a ex-mulher, ou eventual lesão de pequena monta, 

como fato esporádico e que não mais se repetiu, não há se 

considerar a necessidade de pena.  

É, portanto, possível, diante da situação extraordinária 

apurada no processo, aplicar o princípio da insignificância, 

absolvendo-se o réu. Fica a advertência de que, se reincidir no 

delito, maior reprovabilidade haverá na conduta e a imposição de 

pena será o resultado inevitável. “ 

(cf. fls. 110/111).  

 

 

  Enquanto para o r. julgado colacionado: 
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“Contravindo os fundamentos do acórdão a quo (fls. 

144⁄151), não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no 

âmbito das relações domésticas, nem o princípio da insignificância 

nem o da bagatela imprópria, sendo pacífico o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido da relevância penal de tais 

condutas (AgRg no REsp n. 1.464.335⁄MS, Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 31⁄3⁄2015). 

No caso, o Juízo singular e o Tribunal de origem afastaram a 

incidência da conduta típica atribuída ao agravante, nos termos do  

art. 129, § 9º, do Código Penal, porque entenderam incidir os 

princípios da intervenção mínima do Direito Penal e da 

insignificância ou bagatelar (fls. 90⁄93 e 144⁄151). 

Melhor esclarecendo, o Tribunal a quo manteve a absolvição 

do agravante porque é desnecessária a aplicação da reprimenda 

que muitas vezes implica em complicada situação pois, se não 

incompatível com harmonia doméstica, torna-se, no mínimo, 

desconfortável aos entes da relação familiar (fl. 148). 

Logo, depreende-se dos autos que o acórdão a quo se 

encontra em divergência com a jurisprudência assente do Superior 

Tribunal de Justiça, merecendo, portanto, reforma.” 

” (cópia anexa). 
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  Em síntese, enquanto para a r. decisão recorrida, 

que apurou o crime versado no artigo 129, § 6º. Do Código Penal:  

“É, portanto, possível... aplicar o princípio da insignificância, 

absolvendo-se o réu” (fls. 111), para a r. decisão paradigma, 

contrariamente, “não têm aplicação aos delitos com violência à 

pessoa, no âmbito das relações domésticas, nem o princípio da 

insignificância nem o da bagatela imprópria, sendo pacífico o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da 

relevância penal de tais condutas”(cópia anexa). 

 

  Assim, melhor a orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

 

 

4.  PEDIDO 

 

 

  Em face de todo o exposto, demonstrado o 

dissenso jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado de 

São Paulo que seja deferido o processamento deste  recurso 

especial, a fim de que, submetido à elevada consideração do 

Colendo  Superior Tribunal de Justiça, mereça provimento, para se 
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condenar o réu como incurso no artigo 129, § 6º. Do Código Penal, 

na forma da sentença.  

 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

MARIA APARECIDA PIERANGELI BORELLI THOMAZ 

Procuradora de Justiça  


