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contra a Mulher da Comarca de Campina Grande. 
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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. 
JUIZADO  DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E 
FAMILIAR  CONTRA  MULHER  E  JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL.  AMBOS DA COMARCA 
DE CAMPINA GRANDE. APURAÇÃO DE CRIME 
DE  LESÃO  CORPORAL  SUPOSTAMENTE 
PRATICADO  PELA  IRMÃ  E  CUNHADO  DA 
VÍTIMA.   AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  DE 
GÊNERO  PARA  A  PRÁTICA  DAS  LESÕES. 
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI  MARIA DA PENHA. 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  CONFLITO 
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE 
O JUÍZO SUSCITADO.

O  preceito  Legal  nº  11.340/2006  cuida-se  de 
norma de aplicação restrita e, conforme previsto 
em  seu  artigo  5º,  a  situação  de  violência 
doméstica pressupõe que a ação ou a omissão 
tenha motivação de gênero. 

Observado  que  o  crime,  em  tese,  de  lesão 
corporal  foi  supostamente praticado pela irmã e 
pelo cunhado da vítima, sem qualquer motivação 
de gênero, mas em razão de atrito familiar, não há 
que se falar em incidência da  referida Lei  Maria 
da Penha.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da  Paraíba,  por  unanimidade,   em  julgar  procedente  para  declarar 
competente o Juízo suscitado (Juízo de Direito do Juizado Especial da 
Comarca de Campina Grande), nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de  Conflito Negativo de Competência Criminal tendo 

como suscitante o  Juízo  de  Direito  do  Juizado de Violência  Doméstica e 
Familiar contra a Mulher da Comarca da Campina Grande em face do Juízo 
do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca.

Marcela Travassos de Araújo compareceu à Delegacia de Polícia 

para comunicar, em tese, ofensas perpetradas por Wellington Nunes da Silva e 

por Márcia Travassos de Araújo (fls. 05).

Distribuído o Boletim de Ocorrência para o juízo suscitado (fl. 11), 

e abertas vistas ao representante do Ministério Público, houve parecer pela 

remessa dos autos ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar (fl. 12), o que 

foi acolhido pelo magistrado singular (fl. 13), sob o fundamento de que, para o 

crime  de  lesão  corporal,  em  âmbito  doméstico,  é  prevista  pena  máxima 

abstrata de 03 (três) anos, o que afasta a competência do Juizado Especial 

Criminal, na forma do art. 61 da Lei n.º9.099/95.

Antes  de  aportarem  no  Juizado  da  Violência  Doméstica  e 

Familiar, os autos foram encaminhados à 5ª Vara Criminal, que declinou da 

competência (fls. 19).

Após o retorno definitivo dos autos da Delegacia de Polícia (fl. 

66),  e  já  após  a  adoção  de  diversas  diligências  postuladas  pelo  Parquet, 

requereu  o  Promotor  de  Justiça  (fls.  67/70)  que  fosse  suscitado  o  Conflito 

Negativo de Competência, por entender não existir  a configuração de crime 
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doméstico.

O Juízo suscitante acostou-se aos termos do parecer (fls. 72/73), 

destacando,  mais  uma  vez,  não  ter  ficado  demonstradas  condições  de 

hipossuficiência  ou inferioridade física e econômica em relações patriarcais, 

“eis que o crime praticado não envolve qualquer motivação de gênero (sexo 

feminino ou masculino), mas sim um problema de relacionamento entre irmãs 

que não se entendem e vivem trocando ofensas.”

A Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de  fls.  79/82)  opina  pelo 

acolhimento do conflito negativo de competência. Argumenta, em síntese, que 

“os relatos prefaciais demonstram não haver qualquer violência motivada pela 

condição feminina da vítima”.

É o relatório.

VOTO

O  cerne  da  questão  nos  presentes  autos  é  definir  o  juízo 

competente  para  o  processamento  de  eventual  ação  penal,  que  apura  a 

suposta  prática,  em tese,  de  lesões corporais  (agressões físicas)  e  injúrias 

empreendidas pelos acusados Wellington Nunes da Silva e Márcia Travassos 

de Araújo em face de Marcela Travassos de Araújo.

Pois bem. A Lei nº 11.340/2006 cuida-se de norma de aplicação 

restrita  e,  conforme  previsto  em  seu  artigo  5º,  a  situação  de  violência 

doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero. 

Dessa forma,  não é qualquer agressão contra determinada mulher que enseja 

a aplicação da referida Lei. Vejamos:

Art.  5º Para os efeitos desta Lei,  configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
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omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial:

I  -  no  âmbito  da  unidade  doméstica,  compreendida 
como o espaço de convívio permanente de pessoas, 
com  ou  sem  vínculo  familiar,  inclusive  as 
esporadicamente agregadas;

II  -  no  âmbito  da  família,  compreendida  como  a 
comunidade  formada  por  indivíduos  que  são  ou  se 
consideram  aparentados,  unidos  por  laços  naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa;
III  -  em qualquer relação íntima de afeto,  na qual o 
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação.

A pedra  de  toque  do  art.  5º  da  Lei  11.340/06,  portanto,  é  a 

violência  doméstica  e  familiar  cometida  contra  a  mulher  em  razão  de  sua 

condição feminina, ou seja, a ação ou omissão baseada no gênero.

Com efeito, para a aplicação da legislação especial em comento, 

exige-se a existência  de três pressupostos para a sua aplicabilidade,  quais 

sejam: “1. vítima mulher; 2. violência praticada no âmbito de relação doméstica, 

familiar ou íntima de afeto; e 3. que a violência seja praticada como forma de 

agressão em face do gênero feminino”.

A respeito do tema, pontua Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 

Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 4. ed. 

2009, p. 1167).

O simples fato de a pessoa ser mulher não pode torná-
la passível de proteção penal especial, pois violaria o 
princípio constitucional da igualdade dos sexos”, uma 
vez  que  “não  é  qualquer  espécie  de  crime  que 
ingressa no cenário da violência doméstica e familiar, 
nem mesmo no campo da discriminação da mulher. 

Dessa forma, a Lei Maria da Penha tem como objetivo assegurar 

maior  proteção  a  mulheres  que,  em  razão  do  gênero,  encontrem-se  em 

situação de vulnerabilidade no âmbito de violência doméstica.
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No caso em exame, porém, a situação descrita não se enquadra 

no conceito de violência doméstica, pois as violências, em tese, perpetradas 

não foram realizadas e tampouco motivadas no gênero da ofendida, tendo sido 

o  elemento  caracterizador  do  delito  em questão  a  condição  da  relação  de 

parentesco que envolve vítima e a suposta autora do fato (irmãs).

Portanto, não há falar em aplicabilidade da Lei nº. 11.340/2006, 

para apurar  a suposta prática do crime de lesões corporais  cometido pelas 

pessoas indicadas como autoras do fato, quando existe entre vítima e acusada 

apenas desavenças.

Corroborando este entendimento, tem-se o julgado do STJ:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  PENAL.  JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL E  JUIZ DE DIREITO.  CRIME 
COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 
MULHER.  CRIME  CONTRA  HONRA  PRATICADO 
POR IRMÃ DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA LEI 
Nº  11.340/06.  COMPETÊNCIA  DO  JUIZADO 
ESPECIAL  CRIMINAL.  1.  Delito  contra  honra, 
envolvendo  irmãs,  não  configura  hipótese  de 
incidência da Lei nº 11.340/06, que tem como objeto a 
mulher numa perspectiva de gênero e em condições 
de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica. 
2.  Sujeito  passivo  da violência doméstica,  objeto da 
referida lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o 
homem  quanto  a  mulher,  desde  que  fique 
caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar 
ou  de  afetividade.  2.  No  caso,  havendo  apenas 
desavenças  e  ofensas  entre  irmãs,  não  há 
qualquer  motivação  de  gênero  ou  situação  de 
vulnerabilidade que caracterize situação de relação 
íntima que  possa  causar  violência  doméstica  ou 
familiar  contra  a  mulher.  Não  se  aplica  a  Lei  nº 
11.340/06.  3.  Conflito  conhecido  para  declarar 
competente  o  Juízo  de  Direito  do  Juizado  Especial 
Criminal  de  Governador  Valadares/MG,  o  suscitado. 
(STJ. CC 88.027/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  05/12/2008,  DJe 
18/12/2008) (SEM GRIFOS NO ORINGINAL)
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Neste norte, é aresto de Tribunal Estadual:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  1) 
FIXAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA  DO  2º  JUIZADO 
ESPECIAL  CRIMINAL  DE  CARIACICA/ES. 
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  Nº  11.340/06.  2) 
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  JULGADO 
PROCEDENTE.  1)  A Lei  Maria  da  penha  foi  criada 
com o objetivo de proteger  a mulher no âmbito das 
relações  familiares  e  nas  relações  afetivas  e  de 
intimidade, desde que a agressão tenha se dado por 
submissão ao gênero feminino. Configura-se violência 
doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 
5º  da  Lei  nº  11.340/2006,  "(...)  qualquer  ação  ou 
omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral  ou patrimonial(...)". No presente caso, o que 
ocorreu foi  uma desavença entre duas mulheres, 
irmãs, onde a possível vítima acusa sua irmã de tê-
la ameaçado e arranhado seu carro. Vislumbra-se 
que  a  suposta  agressora  não  reside  no  mesmo 
domicílio  da  vítima,  a  agressão  se  desencadeou 
por discussão momentânea,  entre duas irmãs de 
idades  próximas  (34  anos  a  autora  e  40  anos  a 
vítima),  que  residem  em  locais  distintos.  Nesse 
caso, portanto,  não se trata de incidência da Lei 
Maria da penha (Lei  nº 11340/2006),  pois ausente 
qualquer  condição  de  vulnerabilidade, 
desvantagem,  hipossuficiência  ou  dependência 
entre a suposta agressora e a vítima dos fatos. 2) 
conflito de competência julgado procedente. (TJES; CJ 
0000919-39.2013.8.08.0000;  Segunda  Câmara 
Criminal;  Rel.  Des.  Adalto  Dias  Tristão;  Julg. 
17/04/2013;  DJES  25/04/2013)   (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

No mesmo sentido:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETENCIA.  AÇÃO 
PENAL.  LESÃO  CORPORAL.  AGRESSÃO  ENTRE 
IRMÃS.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  NÃO 
VERIFICAÇÃO.  COMPETENCIA  DO  JUIZADO 
ESPECIAL DE VIOLENCIA DOMESTICA AFASTADA. 
LESÕES CORPORAIS LEVES. ART. 129, § 9O. DO 
CPB,  COM  A  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº 
11.340/06.  PENA MÁXIMA SUPERIOR  A  2  ANOS. 
PERDA  DO  CARÁTER  DE  CRIME  DE  MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI 
Nº  9.099/05.  CONFLITO  CONHECIDO,  PARA 
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DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO  DE  DIREITO 
DA 4ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA/RR. 1- Resta 
afastada a competência do juízo especializado nos 
casos de aplicação da Lei nº 12.340/06, quando as 
agressões  não  possuem  relação  com  o  gênero 
mulher,  inexistindo  relação  de  vulnerabilidade 
entre  vítima  e  agressor,  mesmo  que  as  partes 
sejam irmãos 2. A Lei nº 12.340/06 aumentou a pena 
máxima em abstrato prevista no art. 129, §9º do CP, 
para  03  (três)  anos,  afastando  a  competência  dos 
juizados  especiais  criminais  para  processar  e  julgar 
ações desta natureza, face a observância da regra do 
art.  61  da  Lei  nº  9.099/95.  3.  Conflito  negativo 
acolhido.  (TJRR;  CJ  0000.13.000533-3;  Turma 
Criminal;  Rel.  Des.  Mauro  Campello;  DJERR 
05/06/2013; Pág. 16) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Com efeito, apesar de um dos autores do fato (Márcia Travassos) 

ser irmã da vítima, e como já pontuado anteriormente, depreende-se que não 

houve  opressão  de  gênero.  In  casu,  embora  se  possa  argumentar  que  tal 

diploma normativo é aplicável a relações entre mulheres, percebe-se que as 

agressões se deram sem que o gênero fosse determinante de discriminação ou 

de opressão típicas das hipóteses de efetiva violência doméstica e familiar.

Assim, razão assiste ao juízo suscitante, ao consignar que:

(…) a troca de ofensas entre duas irmãs, sem a 
comprovada  condição  de  inferioridade  física  ou 
econômica de  uma em relação à  outra,  não se 
insere  nesta  hipótese,  pois,  se  assim  fosse, 
qualquer  briga  entre  parentes  daria  ensejo  ao 
enquadramento na Lei n.º 11.340/2006.

Ante todo o exposto,  julgo PROCEDENTE o  presente  Conflito 

Negativo  de  Competência,  para  declarar  competente  o  Juízo  de  Direito  do 

Juizado Especial da Comarca de Campina Grande-PB.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o 
Exmo. Sr. Des.Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 
Beltrão  Filho.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José  Roseno  Neto, 
Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 07(sete) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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