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A C Ó R D Ã O

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 2008973-28.2014.815.0000 – Comarca de
Bayeux/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juizado Especial de Bayeux/PB
SUSCITADO: Juízo da Primeira Vara de Bayeux/PB
INDICIADO: Cláudio Felipe da Silva
VÍTIMA: João Batista Felipe da Silva

CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO.  INQUÉRITO
POLICIAL.  BRIGA  ENTRE  IRMÃOS  DO  SEXO
MASCULINO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
DIVERGÊNCIA  ENTRE  PROMOTORES  QUANTO  A
TIPIFICAÇÃO. PREVISÃO CONTIDA NO §9º DO ART.
129 DO CP. LEI MARIA DA PENHA. DESCABIMENTO.
NORMA QUE DEFINE COMO VÍTIMA CERTA, APENAS
A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DA LEI 9.099/1995. CRIME DE MENOR
POTENCIAL  OFENSIVO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITANTE. IMPROCEDÊNCIA. 

Tratando-se de lesões corporais, de natureza leve,
praticadas  entre  irmãos  do  sexo  masculino,  e
considerando  que  o  §9º  do  art.  129  do  CP,
introduzido  pela  Lei  11.340/2006,  garante  tão
somente a “mulher” a figura de vítima, nesse tipo
de situação, entendo inaplicável ao caso em análise
a referida norma, devendo ser processado perante
o juizado especial, nos termos da Lei 9.099/1995,
por se tratar de crime de menor potencial ofensivo,
não se configurando violência doméstica.

“(…) Se os autos versam sobre crime praticado com
violência doméstica, todavia, contra uma vítima do
sexo masculino, a Lei Maria da Penha não pode ser
aplicada,  eis  que  a  legislação  especial  trata
exclusivamente  dos  crimes  cometidos  contra  a
mulher no âmbito doméstico e familiar. Logo, uma
vez que o delito em comento é considerado infração
penal de menor potencial ofensivo, a competência
para processar e julgar o feito é do juizado especial
criminal,  nos termos do art.  61 da Lei  9.099/95”
(TJPB;  CNC  013.2008.002820-5/001;  Rel.  Juiz
Conv.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto;  DJPB
22/03/2011; p. 7).

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
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do Estado da Paraíba, à unanimidade, conforme voto do Relator, em CONHECER
DO  CONFLITO  e  JULGAR  IMPROCEDENTE  para  DECLARAR  COMO
COMPETENTE  o  juízo  suscitante  (Juizado  Especial  da  Comarca  de
Bayeux/PB), em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Inquérito Policial distribuído perante a
1ª  Vara  de  Bayeux/PB,  onde  a  douta  magistrada,  entendendo  tratar-se  da
hipótese de lesão corporal de natureza leve, declinou de sua competência para o
Juizado Especial  Misto da mesma comarca, sob o argumento do crime ser de
menor potencial ofensivo (fl. 51). 

Redistribuídos os autos, a douta Promotora de Justiça sugeriu
suscitar  o  presente  conflito  (fls.  55/59),  alegando  ser  o  caso  de  violência
doméstica, prevista no art. 129, §9º, do CP, cuja tese foi abarcada pelo então
juiz, conforme despacho de fls. 60.

Consta  do  inquérito  policial  que  dois  irmãos,  do  sexo
masculino, iniciaram uma briga corporal, sem qualquer motivação, ocasionando
lesões leves, cuja tipificação foi descrita como sendo violência doméstica, prevista
no §9º do art. 129 do Código Penal, em virtude do parentesco existente.

Nas  informações  da  autoridade  suscitada,  esta  colacionou
apenas cópia do despacho de fls. 51 (fls. 68/69).

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer as fls. 73/76,
opinando pela remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, ou seja, o juízo
suscitante, por entender se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

É o breve relatório.

VOTO:

Compulsando detidamente o presente caderno processual, vê-
se que não há denúncia, estando ainda aguardando a definição da competência
para que o Representante do Ministério Público possa elaborar denúncia, se assim
entender.

No  caso  em  disceptação,  não  vislumbro  a  hipótese  de
violência doméstica, como firmado no âmbito da esfera policial, pois, tomando
por base o disposto na Lei 11.340/2006, que estabelece como vítima apenas a
“mulher”  em procedimento  de natureza  doméstica,  e  não o  homem, de uma
maneira geral, divirjo desse entendimento.

A  meu  ver,  sem  adentrar  no  mérito,  as  lesões  sofridas  e
produzidas foram entre irmãos do sexo masculino, o que desconfigura o caráter
da violência doméstica, previsto até mesmo no §9º do art. 129 do CP, que foi
introduzido pela lei supra.

Narra o auto de prisão em flagrante, constante no Inquérito
Policial de fls. 02 e seguintes, que no dia 17/10/2013, por volta das 15h00, os
policiais prenderam Cláudio Felipe da Silva que agrediu fisicamente, com socos no
rosto, a vítima João Batista Felipe da Silva, seu irmão.
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Consta, ainda, que ambos se envolveram numa luta corporal,
e que tanto a vítima quanto o acusado estavam sob o efeito de bebida alcoólica.

Ensina a doutrina que o sujeito ativo, previsto nas relações
domésticas do §9º do art. 129 do CP, pode ser representado por qualquer pessoa,
ou   seja,  homem ou  mulher,  desde  que  tenha  com a  vítima  algum grau  de
parentesco ou vínculo de afetividade para com esta.

O sujeito ativo da relação, obrigatoriamente, para fazer parte
do  rol  estabelecido  no §9º  do  art.  129  do  CP,  tem de ser  um descendente,
ascendente,  irmão,  cônjuge,  companheiro  ou  com  quem  conviva  ou  tenha
convivido, jamais um estranho, bem como, alguém com quem tenha coabitado.
Porém, quanto ao passivo, há entendimentos diversos que estabelece e admite
que o seu gênero é igual ao sujeito ativo (homem ou mulher), porém, me acosto
a corrente majoritária que estabelece ser apenas a mulher, a vítima dos casos de
violência doméstica.

Segundo Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto: “De
acordo com a Lei 11.340/2006 (art. 5º), entende-se por violência doméstica e
familiar  toda  a  espécie  de  agressão  (ação o  omissão)  dirigida  contra  mulher
(vítima certa), nem determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade)
baseada no gênero,  que lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou
psicológico e  dano moral  ou  patrimonial.  Como bem salientou o  Conselho  da
Europa, trata-se de 'qualquer ato, omissão ou conduta que serve para infligir
sofrimentos físicos,  sexuais ou mentais,  direta ou indiretamente, por meio de
enganos, ameaças, coação ou qualquer outro meio, a qualquer mulher, e tendo
por objetivo e como efeito intimidá-la, puni-la ou humilhá-la, ou mantê-la nos
papéis estereotipados ligados ao seu sexo, ou recusar-lhe a dignidade humana, a
autonomia  sexual,  a  integridade  física,  mental  e  moral,  ou  abalar  a  sua
segurança pessoal, o seu amor próprio ou a sua personalidade, ou diminuir as
suas capacidades físicas ou intelectuais'.” (in Violência Doméstica – Lei Maria da
Penha Comentada artigo por artigo. 3ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 38).

E prelecionam, ainda, em situação análoga ao dos autos, uma
situação de conflito de jurisdição, a seguir transcrito:  “Briga entre irmãos do
sexo  masculino. Conflito  negativo  de  jurisdição.  Lesões  corporais  leves
decorrentes  de  briga  entre  irmãos,  sendo  a  vítima  do  sexo  masculino.
Inaplicabilidade da Lei 11.340/2006, que criou mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher. Competência do Juizado Especial Criminal.
Provimento. A Lei  11.340/2006, também conhecida por “Lei  Maria da Penha”,
visa coibir  a violência doméstica e familiar  contra a mulher,  não se incluindo
nesse conceito lesões corporais leves decorrentes de briga entre irmãos, com
vítima do sexo masculino, competindo, nessa hipótese, o processo e julgamento
do feito ao Juizado Especial Criminal. (TJSC, Conflito de Jurisdição 2006.048360-
4, Rel. João Eduardo Souza Varella, j. 10.04.2007)” (Ob. Cit., p. 50).

Desse modo, tenho que a presente relação parental existente
entre as partes do presente conflito, não gera interpretação de crime previsto no
âmbito da violência doméstica, eis que adstrito apenas como vítima a mulher,
como dito acima.
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Logo,  conclui-se  que  na  situação  amparada  pela  Lei
11.340/2006, o sujeito  passivo da violência doméstica será sempre a mulher,
enquanto que o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde
que reste caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade
existente entre as partes.

A jurisprudência vem decidindo nesse sentido:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  JUIZADO  DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E
JUSTIÇA  COMUM.  APURAÇÃO  DE  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA
IRMÃ. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A
PRÁTICA DAS AGRESSÕES. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.340/2006.  AUSÊNCIA  DE  CONFIGURAÇÃO  DA
SITUAÇÃO IMPOSTA NA LEI MARA DA PENHA. 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. A existência do vínculo familiar entre o acusado
e a vítima, por si  só, não atrai  a incidência da Lei  nº
11.340/06,  pois,  a teor  do que dispõe o artigo  5º  da
referida norma, a violência doméstica e familiar contra
mulher  ali  abordada  é  somente  aquela  baseada  no
gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência
e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
(TJPB;  CNC  0000863-41.2014.815.0011;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva;
DJPB 27/05/2014; Pág. 14).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL. VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL  SIMPLES  PRATICADA
PELA AVÓ CONTRA NETO. PENA MÁXIMA COMINADA AO
DELITO,  INFERIOR A  02  (DOIS)  ANOS.  COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. Pelo teor do art. 14
da Lei nº 11.340/2006, o juizado da violência doméstica
e familiar contra a mulher é competente, apenas, para
apurar a prática, dentre outros, do crime disposto no art.
129,  §  9º,  do  Código  Penal,  quando  se  tratar,
unicamente, de vítima mulher. 2. Tratando-se de crime
cuja pena máxima não ultrapassa 2 (dois) anos. Lesão
corporal simples, a competência para processar e julgar
o  feito  é  do  juizado  especial  criminal.  (TJPB;  CNC
0008572-08.2013.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;  DJPB
15/04/2014; Pág. 23).

(…) 1. A Lei nº 11.340/06 visa proteger e proibir, tanto
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quanto possível, a violência praticada contra mulher, no
âmbito familiar, em razão da superioridade física e moral
que  acredita  o  homem  possuir,  ou  seja,  referida  Lei
possui  direcionamento  claro,  qual  seja,  a  proteção  de
gênero, e não qualquer violência ocorrida no seio familiar
que  demandaria  a  aplicação  do  diploma  legal  em
comento,  mas  sim  que  o  motivo  da  violência  esteja
indubitavelmente ligado à discriminação de gênero, o que
não  se  vislumbra  no  caso  em  apreço.  (TJPA;  CNC
20143010232-1;  Ac.  137388;  Marabá;  Tribunal  Pleno;
Relª  Desª  Vânia  Lucia  Carvalho  da  Silveira;  Julg.
03/09/2014; DJPA 08/09/2014; Pág. 289).

Se o caso fosse, de fato, com uma vítima mulher, dúvidas não
haveria  quanto  a  competência  da  vara  especializada  da  violência  doméstica,
afastando a competência do juizado especial, como se pode ver nos julgados a
seguir transcritos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI "MARIA DA
PENHA".  VIOLÊNCIA  BASEADA  NO  GÊNERO.  A  Lei  nº
11.340/2006  foi  editada  visando  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.
Hipótese 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
bastante 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
9.099/95.  Competência  do  jecrim afastada.  Firmada a
competência do juizado da violência doméstica e familiar
do  foro  central  desta  capital.  Conflito  negativo  de
competência julgado procedente. Firmada a competência
do  juizado  da  violência  doméstica  e  familiar  do  foro
central  desta  capital  para  apreciar  o  feito.  (TJRS;  CJ
142481-88.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Oitava
Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Fabianne  Breton  Baisch;
Julg. 27/06/2014; DJERS 16/07/2014).

(…) VERSA O PRESENTE CONFLITO SOBRE A DEFINIÇÃO
DA  COMPETÊNCIA,  NA  COMARCA  DE  SANTA  MARIA,
PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  O  DELITO  DE  LESÃO
CORPORAL LEVE, ENVOLVENDO IRMÃOS QUE COABITAM
NO  MESMO  LOCAL.  TENHO  QUE  RAZÃO  ASSISTE  AO



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

JUÍZO SUSCITADO. ISSO PORQUE, A VÍTIMA, MULHER,
SOFREU LESÃO CORPORAL LEVE DENTRO DA CASA EM
QUE COABITAM, COMETIDA PELO SEU IRMÃO, DO QUAL
É  CURADORA,  EIS  QUE  O  MESMO  SOFRE  DE
ESQUIZOFRENIA,  CARACTERIZADA  A  OFENSA  À
INTEGRIDADE  FÍSICA  DE  MULHER,  PRATICADO  POR
HOMEM,  FATO  OCORRIDO  NO  ÂMBITO  FAMILIAR,
SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO "ARTIGO 5º, DA LEI Nº
11.340/06.  LEI  MARIA  DA  PENHA.  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. (…) O
artigo  7º,  da  mesma  Lei,  por  sua  vez,  enumera  e
conceitua  as  diversas  formas  de  violência  doméstica
contra a mulher, entre elas a lesão corporal, prevista no
inciso  I,  do  referido  artigo,  entendida  como  qualquer
conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
Ademais, como bem demonstrado nos autos, a lesão leve
foi cometida pelo irmão contra irmã, o que se qualifica
como  violência  de  gênero,  expressando  a  posição  de
dominação do homem e subordinação da mulher. Nesse
contexto, sendo a vítima mulher e tendo o fato ocorrido
no  âmbito  familiar,  entre  irmãos,  entende-se
perfeitamente  caracterizado  delito  sob  a  tutela  da  Lei
Maria  da  Penha.  Portanto,  não  há  dúvida  que  a
competência para o processo e julgamento do expediente
instaurado para apurar a prática dos delitos, é do juizado
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria. Nessa
conformidade, desacolho o presente conflito negativo de
jurisdição e declaro competente para o processamento
do feito o juízo suscitante. Conflito desacolhido. (TJRS;
CJ  93846-76.2014.8.21.7000;  Santa  Maria;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez;
Julg. 24/04/2014; DJERS 03/07/2014).

CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA  CARACTERIZADA.  ÂMBITO  DA  UNIDADE
DOMÉSTICA.  RELAÇÃO  FAMILIAR.  CONFLITO
CONHECIDO.  DECLARADA  A  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITADO. 1. Tendo sido a conduta delitiva praticada
no  âmbito  da  unidade  doméstica  e  havendo  nexo  de
causalidade  com  a  relação  de  intimidade  ou  familiar
entre  a  ofendida  e  a  agressora.  mãe  e  filha.  resta
caracterizada  a  violência  doméstica,  estando  o  feito,
portanto,  excluído  da competência  do  Juizado Especial
Criminal. 2. Conflito conhecido, declarado competente o
Juízo  suscitado.  (…)  (TJMG;  CONF  1.0000.14.030830-
5/000;  Rel.  Des.  Marcilio  Eustaquio  Santos;  Julg.
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10/07/2014; DJEMG 18/07/2014).

Porém,  como  os  autos  versam  sobre  lesão  corporal  de
natureza leve que, amparada pela Lei 9.099/1995 deve ser julgada no âmbito dos
juizados especiais de cada comarca, impõe-se declarar a competência do juízo
suscitante, para denunciar e tramitar o presente feito.

Ressalta-se  que  as  lesões  sofridas  foram  de  caráter  leve,
devendo ser processadas perante a juizado especial, a quem compete julgar as
ações decorrentes da Lei 9.099/1995.

Dispõe o art. 200 da LOJE que:

“Art. 200. Os juizados especiais têm competência para o
processamento, a conciliação, o julgamento e a execução
de título  judicial  ou extrajudicial,  das causas cíveis  de
menor  complexidade  e  de  infrações  penais  de  menor
potencial ofensivo, dispostas na Lei n.º 9.099, de 26 de
setembro de 1995; bem como para o processamento, a
conciliação, o julgamento e a execução das causas cíveis
dispostas  na  Lei  nº  12.153,  de  22  de  dezembro  de
2009.”

Nesse sentido, não sendo a hipótese de violência doméstica e
versando os autos sobre a prática de lesões corporais de natureza leve, deve-se
atribuir a competência do juízo suscitante, a quem compete, caso o Ministério
Público ofereça denúncia, processar e julgar a presente demanda.

E  foi  esse  o  entendimento  da douta  Procuradoria  Geral  de
Justiça, em seu parecer de fls. 73/76, ao afirmar que: “No caso concreto, infere-
se que o réu Cláudio Felipe da Silva agrediu fisicamente o ofendido João Batista
Felipe  da  Silva.  Assim,  muito  embora  o  fato  tenha  se  dado  no  âmbito  das
relações domésticas, o fato da vítima ser do sexo masculino afasta as hipóteses
tuteladas pela Lei 11.340/2006. Por esta razão se impõe a competência do juízo
do  Juizado  Especial  Criminal  de  Bayeux,  para  o  regular  processamento  e
julgamento do feito, uma vez que sendo a vítima homem, em se tratando de
delito  do art.  129,  de menor  potencial  ofensivo,  a  competência  é  do Juizado
Especial Criminal, não havendo que se falar em incidência da Lei nº 11.340/06”
(fls. 75/76).

Por tais razões, sem mais delongas, CONHEÇO O CONFLITO
e  JULGO IMPROCEDENTE  para  DECLARAR  COMO COMPETENTE  o  juízo
suscitante (Juizado Especial da Comarca de Bayeux/PB), em harmonia com
o parecer ministerial.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho, Relator,
e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo
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Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
16 de Setembro de 2014.

João Pessoa, 17 de Setembro de 2014.

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR


