
E M E N T A

 

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Fls. _____

Órgão : CÂMARA CRIMINAL
Classe : CONFLITO DE JURISDIÇÃO
N. Processo : 20150020335000CCR

(0035208-54.2015.8.07.0000)
Suscitante(s) : JUÍZO DA 2ª  VARA CRIMINAL E 2º JUIZADO

ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA - D.F.
Suscitado(s) : JU ÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER DE PLANALTINA D.F.

Relator : Desembargador GEORGE LOPES
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CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,

AMBOS DE PLANALTINA. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E

DANO DE NETO CONTRA AVÓS.  AUSÊNCIA DE

MOTIVAÇÃO BASEADA NO GENERO. COMPETÊNCIA DO

JUÍZO SUSCITANTE.

1 Conflito entre a Vara Criminal e Juizado Especial Criminal  e

o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,

ambos de Planaltina, tendo como objeto crimes de injúria,

ameaça e dano cometidos pelo neto contra os avós, em razão

de vício em drogas.

2 Nem toda violência cometida contra mulher está albergada

pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é

restrita aos casos em que a vítima de agressão no âmbito

doméstico e familiar sofra discriminação em razão de sua

condição feminina. Os protagonistas coabitam na mesma

residência, mas as agressões não eram motivadas pela

imposição de inferioridade ou hierarquia, o que afasta os

rigores da Lei 11.340/2006. O patrimônio das vítimas

oportunizava o réu sustentar seu vício em drogas e motivava as
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agressões, sem qualquer relação com a especial condição de

uma das vítimas, nem intenção de oprimi-la por ser mulher.

3 Conflito de competência conhecido para declarar competente

o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial

Criminal de Planaltina.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da CÂMARA CRIMINAL

do  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, GEORGE LOPES - Relator,

SANDRA DE SANTIS - 1º Vogal, ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - 2º Vogal,

SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 3º Vogal, JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA -

4º Vogal, HUMBERTO ULHÔA - 5º Vogal, JOÃO BATISTA TEIXEIRA - 6º Vogal,

CESAR LOYOLA - 7º Vogal, ESDRAS NEVES - 8º Vogal, SANDOVAL OLIVEIRA -

9º Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora NILSONI DE FREITAS,

em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO

SUSCITANTE. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 7 de Março de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

GEORGE LOPES

Relator
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 O Juízo Suscitado afirma que o fato de o agressor ser neto da

vítima não atrai por só por isso a competência do Juizado de Violência Doméstica e

Familiar contra a Mulher, que a Lei Maria da Penha só incide quando se objetiva

subjugar ou oprimir a vítima mulher hipossuficiente ou inferiorizada nas relações

domésticas e familiares, e que, neste caso, não se faz presente esses pressupostos.

 Em caráter provisório, determinou-se ao Juízo Suscitante decidir as

medidas urgentes conforme dispõe o artigo 164, última parte, do Regimento Interno

desta Corte. A Procuradoria de Justiça opina pela competência do Juízo Suscitante

para processar e julgar o feito.

 É o relatório.
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R E L A T Ó R I O

 O Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial

Criminal suscita Conflito Negativo de Competência em face do Juizado de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos das Medidas

Protetivas de Urgência nº 2015.05.1.007690-8, requerido por MMR em face do neto,

JNRS. Informa que o Juízo Suscitado deferiu as medidas requeridas pela avó em

05/07/2015, mas depois declinou da competência para o Juizado Especial Criminal.

Afirma, ainda, ter havido um novo pedido de medidas cautelares em favor de AFR,

marido de MMR e avô de JNRS, igualmente deferidas, dessa vez pelo Juízo

Suscitante, em 26/08/2015. Argumenta que o requerimento de medidas protetivas

deve ser decidido pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, com aplicação

da Lei 11.340/2006. Assevera que se não se verificar a incidência da Lei Maria da

Penha, que prevê as medidas protetivas de urgência, o requerimento deveria ser

arquivado, e não remetido ao Juizado Especial, ressaltando que não se trata de

inquérito policial, ou termo circunstanciado, mas de incidente processual exclusivo

da Lei 11.340/2006. Destaca que está pendente de apreciação o requerimento de

prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas.
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É evidente, portanto, que a causa principal da violência relaciona-se

com a dependência química do agressor, quando não tem recursos para adquirir

entorpecentes, ocasiões em que se torna violento e furta objetos na casa de dos

avós para vender e trocar por drogas. Assim, embora os fatos apurados tenham sido

praticados contra pessoa do sexo feminino, em âmbito doméstico e envolvendo

relação de parentesco, não há hipossuficiência ou vulnerabilidade das vítimas capaz

de configurar a violência de gênero e atrair as regras da Lei 11.340/06. Destaca-se,

assim, que a incidência da Lei Maria da Penha, que atrairia da competência do Juízo

Suscitado, não deve ser aplicada de forma indistinta. Nesse sentido, decidiu esta

Egrégia Corte:
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V O T O S

O Senhor Desembargador GEORGE LOPES - Relator

Consta que no dia 04/07/2015, por volta de 11h00min, na Quadra

08, Casa 21, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina, JNRS adentrou o local e

ameaçou de matar os avós, além de proferir impropérios contra eles. Seu avô, AFR,

chamou a polícia, mas JNRS fugiu do local. Ele é agressivo com os avôs em razão

do consumo desenfreado de drogas, além de furtar objetos e utensílios domésticos

para sustentar o vício. Nesse contexto, ambos requereram medidas cautelares

diversas da prisão que foram deferidas não apenas em favor da avó de JNRS, mas

também de seu avô, AFR, o que indica ausência de subjugação exclusivamente

feminina no caso das infrações noticiadas. Todavia, no dia 10/08/2015, por volta de

11h15min, AFR novamente acionou a polícia, pois seu neto descumpriu as medidas

impostas e compareceu ao local para ameaçá-lo e injuriá-lo, ensejando a sua

prisão. Porém, após ser solto, voltou a importuná-los. MMR, avó materna dele, não

suportou as violências e se mudou para Anápolis, enquanto AFR busca viver de

forma pacífica. Assim, no caso do avô, o próprio Juízo Suscitante deferiu medidas

cautelares, que indica não se tratar estritamente de aplicação da Lei 11.340/2006,

mas de medidas cautelares de natureza penal, em geral.
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Adita-se que após a edição da Lei 12.403/06, o artigo 313, inciso III,

do Código de Processo Penal, ao admitir o cabimento de prisão preventiva quando o

crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso,

enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas

de urgência, amplia a tutela aos demais hipossuficientes, afastando dúvidas quanto

à aplicabilidade de Medidas Protetivas de Urgência. Havia uma lacuna, passível de

crítica, ante a predileção à proteção à integridade física e psíquica das mulheres,

mas todos os hipossuficientes arrolados no referido inciso estão acobertados por

medidas cautelares em geral, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,

que possui caráter exemplificativo e não impede que o magistrado adote as

elencadas na Lei 11.340/06, desde que pautado nos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade. Logo, não há que se falar em extinção do feito, pois a medida

fixada inicialmente com fulcro na Lei Maria da Penha é pautada no Poder Geral de

Cautela, que encontra idêntico fundamento no artigo 319, incisos II e III, do Código

de Processo Penal.

Assim, o conflito é conhecido para se declarar competente o Juízo
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[...] 2. O fato de ser a ofendida mulher não é suficiente para

atrair a incidência da lei maria da penha, que exige, para tanto,

a demonstração da subjugação feminina. no caso em apreço,

os fatos em tese ocorridos não tiveram motivação de gênero.

[...]1

[...]1. A incidência da lei maria da penha não deve ser aplicada

de forma indistinta. E sim, somente quando pressuponha uma

situação de inferioridade ou vulnerabilidade da vítima frente ao

agressor. 2. Não compete ao juizado de violência doméstica e

familiar processar e julgar ação penal instaurada para apurar

suposto furto praticado por neto contra avó, quando não

demonstrada a relação de hipossuficiência da vitima em

relação ao agente.[...]2

1 TJDFT, CCR20140020058957, Câmara Criminal, Relator: Jesuino Rissato, Data de Julgamento: 07/04/2014.

2 TJDFT, CCP18235720118070000, Câmara Criminal, Relator: João Timoteo De Oliveira, Data de Julgamento:

28/02/2011.
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Suscitante -Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal

de  Planaltina para processar e julgar o feito, recomendando a revisão das medidas

de urgência fixadas e a apreciação do pedido de prisão preventiva.
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A Senhora Desembargadora SANDRA DE SANTIS - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador HUMBERTO ULHÔA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA - Vogal

Com o relator.
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O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador ESDRAS NEVES - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

CONHECER. DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

UNÂNIME
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