
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CRIMINAL  Nº  0003495-
39.2015.815.0000
RELATOR: O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
SUSCITANTE: Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital
SUSCITADO: Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Capital
RÉUS: Wellington da Cruz Interaminense e Adjailson da Cruz Interaminense 

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL.
CRIMES  DE  MAUS-TRATOS  E  APROPRIAÇÃO  DE
BENS CONTRA MÃE IDOSA (ARTS. 99 E 102 DA LEI Nº
10.741/03).  MOTIVAÇÃO  DE  GÊNERO  NÃO
VISLUMBRADA.  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  Nº
11.340/2006.  INCOMPETÊNCIA  DO  JUIZADO  DE
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA  A
MULHER  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  O  FEITO.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  COMUM.
IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 

- Dos autos, é possível observar que, não obstante os réus serem
filhos  da vítima,  os fatos tidos  por  delituosos  não  tiveram
motivação de gênero, situação que obsta a aplicação da Lei nº
11.340/2006 à hipótese sub examine.

-  Improcedência do conflito negativo de competência.
Declarada a competência do Juízo Suscitante para processar e
julgar o feito.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO
para declarar competente o juízo suscitante (5ª Vara Criminal da Capital).

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital, em face do Juizado de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher da Capital, por meio do qual entende não possuir
competência para processar e julgar os  crimes previstos no arts. 99  (Expor a perigo a



integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso) e 102 (apropriar-se de ou desviar
bens,  proventos,  pensão  ou qualquer  outro  rendimento  do  idoso),  ambos  da  Lei  nº
10.741/03, c/c o art. 7º, II e IV, da Lei nº 11.340/06 (violência psicológica e violação
patrimonial), supostamente cometido por Wellington da Cruz Interaminense e Adjailson
da Cruz Interaminense contra a respectiva genitora Irene da Cruz Interaminense.

Segundo o suscitante (fls. 35/37 e 50), o crime foi praticado contra
mulher idosa, mãe dos denunciados,  e o fato se deu no âmbito familiar,  pelo que a
competência para processar  e julgar  o feito  seria da Vara da Violência Doméstica e
Familiar  contra  a  Mulher.  Assevera  que  os  réus  valeram-se  da  sua  condição  de
superioridade em relação a sua genitora idosa. 

Instado a se manifestar, o Juízo suscitado não apresentou resposta,
consoante a certidão de fls. 58. 

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pela improcedência do conflito, devendo o
feito  permanecer  sob  a  competência  do  Juízo  da  5ª  Vara  Criminal  da  Capital,
reconhecendo a competência do Juízo suscitante (fls. 60/64).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço do conflito, já que presentes os pressupostos para a sua
admissão. 

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) criou mecanismos
para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, punindo com
mais rigor os crimes que tenham se baseado na questão do gênero, nos termos do artigo
5º, abaixo transcrito: verbis,

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, 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: 
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.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual.

O cerne da questão reside no significado e alcance da expressão
“  baseada     no     gênero  ”, prevista no caput do artigo supramencionado.

Pois bem. A doutrina majoritária entende que o termo “gênero”
não pode ser confundido com o termo “mulher”, de modo que nem todo crime cometido



contra mulher no âmbito doméstico/familiar atrairá a incidência da Lei Maria da Penha,
e, por conseguinte, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher. 

Corroborando com este entendimento, o renomado doutrinador
Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer a distinção entre gênero e sexo, arrematou
que o “simples fato de a pessoa ser mulher não pode torná-la passível de proteção
penal especial”. (NUCCI, Guilherme de Souza. 2007. Leis penais e processuais penais
comentadas. 2ª ed. São Paulo: RT.)

A proteção penal especial decorre da crença cultural –  e não
biológica – de que a mulher seria fisicamente mais fraca que o homem, subordinando-a
a uma suposta autoridade dos homens no âmbito da relação doméstica. A definição da
expressão contida no caput do artigo 5º, da mencionada Lei, foi bem apresentada pelas
doutrinadoras Maria Amélia de Almeida Teles e Mônica de Melo, senão vejamos:
verbis,  

“O termo gênero é utilizado para demonstrar e sistematizar as
desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens, que
repercutem na esfera da vida pública e privada de ambos os sexos,
impondo a eles papéis sociais diferenciados que foram construídos
historicamente, e criaram pólos de dominação e submissão. Impõe-se o
poder masculino em detrimento dos direitos das mulheres, subordinando-as
às necessidades pessoais e políticas dos homens, tornando-as dependentes.”
(TELES; Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. 2003. O que é
violência contra a mulher. São Paulo: Brasiliense.)

No caso em espécie, estamos diante de um suposto crime de
maus-tratos e apropriação indevida de bens da idosa, delitos  supostamente cometidos
por filhos contra a sua genitora. 

Não há, nos autos, nenhum indicativo de que o pretenso crime
tenha  decorrido  de  questões  socioculturais  existentes  entre  autores  e  vítima.  Pelo
contrário, a vulnerabilidade, caso existente nesse tipo de crime, decorre do fato de ter
sido supostamente praticado contra uma pessoa idosa. 

In casu, compulsando o caderno processual, verifica-se, de
pronto, que as circunstâncias do suposto fato delituoso, apesar de cometido por filhos
contra a própria mãe, no seio familiar, não são bastantes para firmar a competência do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 

Como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça,  Francisco
Sagres Macedo Vieira, as próprias declarações da vítima perante a autoridade policial
(06/07) não revelam um agir pautado na opressão de gênero, mas, sim, investidas contra
o patrimônio da vítima. 

Vislumbra-se dos elementos probatórios até então produzidos
que o móbil da ação dos acusados em desfavor de sua genitora decorre da condição de
idosa desta. 

Na verdade, não houve, no caso vertente, uso de superioridade
de força ou dominação, pautada em discriminação de gênero. Como sabido, a
denominada Lei Maria da Penha tem por escopo reprimir a ação e omissão contra a
mulher, na qualidade de esposa e companheira, e demais vítimas no ambiente doméstico



e familiar, fundadas na questão de gênero e de vulnerabilidade e hipossuficiência dos
ofendidos em relação à pessoa do agente agressor, razão por que não há como
generalizar a Lei, de modo a se permitir a sua incidência irrestrita a todos os crimes
cometidos entre pessoas com laços de parentesco.

Como se vê,  a  caracterização dos  delitos  acima mencionados
vítima se deu em razão da idade da vítima – 76 anos –, não sendo, pois, ação embasada
na questão de gênero (mulher) e de vulnerabilidade da ofendida, em relação à pessoa
dos agentes agressores, condições estas necessárias à incidência da Lei nº 11.340/2006.

Isso porque, consoante a doutrina e a  jurisprudência pátrias a
incidência da Lei Maria da Penha somente se justifica nas situações de opressão ao
gênero, decorrente de uma condição de inferioridade ou vulnerabilidade da vítima frente
ao agressor, o que não se verifica na hipótese sob análise, conforme alhures
demonstrado. 

A jurisprudência dos Tribunais pátrios corrobora com o
entendimento aqui externado, senão vejamos:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  LEI  MARIA  DA  PENHA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR  CONTRA  A  MULHER.  AÇÃO  OU  OMISSÃO.
MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RELAÇÃO DE VULNERABILIDADE E
HIPOSSUFICIÊNCIA.  DESENTENDIMENTO  FAMILIAR.
MOTIVAÇÃO  EXCLUSIVAMENTE  FINANCEIRA.  ATUAÇÃO  DO
JUÍZO  ESPECIALIZADO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  A  LEI  Nº
11.340/2006  VISA  ASSEGURAR  PROTEÇÃO  À  MULHER  EM
SITUAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA E  VULNERABILIDADE  NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.  A sua  aplicação  é  restrita  aos
casos em que a agressão é praticada no círculo de convivência doméstica e
resulte  da  imposição  do  gênero  masculino  sobre  o  feminino. Os  fatos
descritos  nos autos não se  enquadram nas hipóteses  em que incide  a
proteção estabelecida com a conjugação dos artigos 5º e 7º, da Lei Maria
da  Penha,  pois  inexistente  a  relação  de  hipossuficiência  e/ou
vulnerabilidade da ofendida (mãe) em relação a sua suposta agressora
(filha). O conflito decorreu exclusivamente do desentendimento relativo
à aquisição de benefício previdenciário percebido pela ofendida, em face
da condição de pessoa idosa. Ausente a motivação de gênero, afasta-se a
competência do Juizado especializado para julgamento da causa. (TJDF;
RSE 2015.05.1.012727-0; Ac. 941134; Primeira Turma Criminal; Rel. Des.
Esdras Neves; DJDFTE 19/05/2016; Pág. 147) 

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  JUÍZO
ESPECIALIZADO  DE  VIOLÊNCIA  DOMESTICA  CONTRA
MULHER E JUÍZO CRIMINAL COMUM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.340/06  (LEI  MARIA  DA  PENHA)  NÃO  CONFIGURADA.
VIOLÊNCIA  BASEADA  NO  GÊNERO.  RELAÇÃO  DE
SUPERIORIDADE  DO  AGRESSOR  E  INFERIORIDADE  DA
VÍTIMA.  INOCORRÊNCIA.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITANTE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Violência
baseada no gênero ocorrida no âmbito domestico ou familiar (art. 5º da Lei nº
11.340/06), é aquela em que há motivação de gênero e há uma situação de
inferioridade ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao agressor;  2. No
caso concreto, os fatos, em tese, ocorreram em virtude da condição de
idosa da vítima, e não de sua condição de gênero (feminino), inobstante a
pratica da conduta no âmbito familiar; 3. Não havendo qualquer indicação
que a causa para o delito supostamente praticado advenha do gênero, bem
como não configurada a relação de hipossuficiência entre os autores e vítima,
a aplicação da Lei nº 11.340/06 deve ser afastada; 4. Competência da 4ª Vara
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Criminal da capital (juízo suscitante), para processamento e julgamento do
feito; 5. Conflito negativo de competência julgado improcedente. (TJAM; CC
0600005-70.2015.8.04.0030; Câmaras Reunidas; Rel. Des. Yêdo Simões de
Oliveira; DJAM 02/09/2015; Pág. 23) 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL PRATICADOS POR GUARDIÃO CONTRA MENOR.
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06. DECLARADA A
COMPETÊNCIA DO JUIZADO COMUM. CONFLITO
DECOMPETÊNCIA PROCEDENTE. 1. O art. 5º, da Lei Maria da Penha,
configura como violência doméstica e familiar contra a mulher toda espécie
de agressão, baseada no gênero, isto é, na condição hipossuficiente da
mulher, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial, importando em violação dos direitos humanos,
independente da habitualidade da agressão. 2. Desta     forma,     não     basta     que     a
vítima     seja     mulher     e     que     o     crime     se     dê     no     âmbito     familiar,     mas,     exige-se,
ainda,     que     a     violência     guarde     relação     com     a     posição     de     inferioridade
histórica     e     culturalmente     atribuída     à     mulher. 3. O     caso     em     tela     não     guarda
relação     com     a     Lei     Maria     da     Penha,     afinal,     por     mais     que     uma     das     vítimas
seja     do     sexo     feminino     e     as     supostas     agressões     tenham     se     dado     no     contexto
familiar,     é     possível     perceber     que     a     maior     vulnerabilidade     da     vítima     não
decorre     do     gênero,     mas     sim,     da     idade     que     tinha     na     época     dos     fatos.
Destaque-se,     ainda,     a     incidência     de     supostas     violência     sexuais     contra
criança     do     sexo     masculino. 4. Não se está, portanto, diante de mulher
vitimada em razão da opressão de gênero, tanto pior, o presente caso envolve
adolescente que, em razão da tenra idade e da inocência, supostamente foi
alvo da perversão de um homem adulto. 5. Conflito de Competência
procedente, declarando-se a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de
Cariacica, ora suscitado, para o qual, oportunamente, deverão ser
encaminhados os autos. (TJES; CJ 0117198-43.2011.8.08.0012; Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg.
26/03/2014; DJES 03/04/2014) g.n.

Na mesma linha, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça
da Paraíba, veja-se:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA CRIMINAL.  Maus-tratos
praticados contra idosa. Art. 136 do CP c/c Lei nº 10.741/03. Acusada neta da
vítima.  Motivação  de  gênero  não  vislumbrada.  Inaplicabilidade  da  Lei  nº
11.340/2006. Incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher para processar e julgar o feito. Menor potencial ofensivo.
Competência do Juizado Especial Criminal. Procedência.  - In casu, apesar
de a agente autora do suposto cárcere privado ser neta da vítima, os fatos
tidos  por delituosos  não tiveram motivação de  gênero ou  situação de
vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação à ré, condição
que, por si  só,  obsta a aplicação da Lei nº 11.340/2006 à hipótese sub
examine.  -  Conflito  conhecido  e  julgado  procedente.  Competência  do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Campina Grande para processar e
julgar os fatos descritos na denúncia.   (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  20077122820148150000,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES ARNOBIO ALVES TEODOSIO , j. em 02-09-2014)  

PROCESSUAL  PENAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
ACOLHIMENTO. Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher em face de Vara Criminal Comum. Ameaça. Relação de
parentesco. Cunhadio. Ausência de opressão ao gênero feminino. Ameaça
contra  diversas  pessoas.  Inaplicabilidade  da  Lei  n°  11.340/2006.
Competência da Vara Comum.  Apesar do parentesco entre o acusado e a
vítima do gênero feminino, não se extrai do inquérito policial que o gênero
e a vulnerabilidade desta tenham sido relevantes para a prática do suposto
delito,  pois,  segundo  o  auto  de  prisão  em  flagrante,  o  réu  estaria



ameaçando  a  todos,  de  maneira  indistinta,  na  residência  vizinha,
pertencente  ao  sogro  da  vítima  mulher.  No  caso  concreto,  não  ficou
evidenciado,  em  princípio,  que  as  agressões  sofridas  tenham  como
motivação a opressão à mulher, que é fundamento básico de aplicação da
Lei  Maria  da  Penha.  Conflito  conhecido  e  acolhido,  determinando-se  a
competência do Juízo Suscitado. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00120120217680001,  CAMARA  CRIMINAL,  Relator  Joás  de  Brito
Pereira Filho , j. em 10-01-2013)

Em suma, a vulnerabilidade decorrente do gênero, e que impõe a
aplicação da Lei Maria da Penha, é aquela baseada na histórica situação de opressão
sofrida pelas mulheres ao longo dos anos, o que não restou evidenciado no caso em tela.

Destarte,  considerando que a ação delituosa não foi perpetrada
pelos  agentes  agressores  com  base  no  gênero,  pressupondo  uma  relação  de
hipossuficiência  e/ou  vulnerabilidade,  não  é  o Juizado  de  Violência  Doméstica  e
Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital competente para processar e julgar a
presente demanda. 

Ante o exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
conheço e JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito para declarar
competente o Juízo suscitante, determinando, em consequência, a remessa dos autos
ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital. 

Envie-se cópia do acórdão ao Juízo suscitado.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho
e João Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor   Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


