
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rio Verde-Go
Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher

Processo nº. XXXXXXXX
Indiciada: XXXXXXXXXXXXXXXX
Infrações: Arts. 140, caput e 147, ambos do CP e arts. 21 e 65 da LPC

DECISÃO

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática
dos crimes tipificados nos arts. 140, caput e 147, ambos do Código Penal, bem como das
contravenções descritas nos arts. 21 e 65, ambos do Decreto-Lei 3.688/41, tendo como
suposta autora XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, devidamente qualificada e,
como vítima XXXXXXXXXXXXXXXX, também qualificada.

Com a conclusão do procedimento investigativo, o feito foi re-
latado e encaminhado ao crivo ministerial. Em parecer juntado no evento 05, o ilustre
representante do Ministério Público  apresentou manifestação, requerendo  o encami-
nhamento dos autos para um dos Juizados Especiais Criminais desta comarca, tendo
em vista a inaplicabilidade da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão da au-
sência de violência de gênero no âmbito doméstico.

Decido.

Da análise dos presentes autos, tenho que o pedido formulado
pelo ilustre representante do Ministério Público no evento 05 não merece acolhimento,
uma vez que este Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher possui competência
para o processamento e devida apreciação do presente inquérito policial encaminhado
pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher desta comarca.
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Para aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), a rela-
ção existente entre o sujeito ativo e o passivo deve ser analisada em face do caso con-
creto, sendo que o art. 5º da citada lei impõe como condição para sua aplicabilidade o
fato da violência praticada estar baseada no gênero:

“Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e fa-
miliar 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, inclu-
sive as esporadicamente agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por la-
ços 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 coabita-
ção.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo inde-
pendem de orientação sexual.”

Destarte, a violência contra a mulher baseada no gênero refere-
se à  sujeição psicossocial ou cultural, relação de subordinação ou qualquer forma de
dominação do agressor frente à ofendida, atraindo a incidência da legislação protetiva,
cujo objetivo central é a proteção da vítima (mulher) na sua comunidade, entendida
esta como o grupo de pessoas com as quais convive.

Assim, a legislação especial busca proteger a mulher não em
razão do sexo, mas em virtude do gênero, não se tratando de expressões sinônimas,
uma vez que “gênero é todo e qualquer tipo de construção de perfis e modelos para se-
res humanos em homens e mulheres,  expressas nas relações destas duas categorias
sociais” (Oliveira, Ana Paula Garcia; Cavalcanti, Vanessa Ribeiro Simon, in Violência
Doméstica na Perspectiva de Gênero e Políticas Públicas, Revista Brasileira de Cresci-
mento e Desenvolvimento Humano, 2007:17, págs. 39/51).

Após análise da narração fática, bem como dos elementos pre-
liminarmente colhidos pela autoridade policial, ao contrário do que entendeu o ilustre
representante do Ministério Público (evento 05), observa-se que os fatos descritos no
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caderno processual caracterizam, ao menos em tese, infrações penais decorrentes de
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Digo isso porque a vítima ao ser ouvida na Delegacia de Polí-
cia, relatou que conviveu em união estável com a indiciada pelo período de 03 (três)
anos, estando separadas há aproximadamente 05 (cinco) meses. Informou que a reque-
rida não aceita o término do relacionamento amoroso das partes envolvidas, sendo que
a vítima já fora inclusive agredida fisicamente por ela com tapas e socos.

Extrai-se ainda que, no dia 05 de março de 2017, por volta das
20h30min, a ofendida tentou conversar com a indiciada para resolverem tal situação,
porém, sem êxito. Em seguida, a requerida agrediu novamente a vítima com um puxão
de cabelo, afirmando que ela não ficaria com mais ninguém, e que faria da sua vida
um inferno. Por fim, disse também que prejudicaria a ofendida em seu trabalho, des-
cansando apenas quando conseguisse que ela fosse mandada embora.

Ora, a violência contra a mulher, ainda que perpetrada no âm-
bito das relações domésticas homoafetivas, deve ser coibida segundo o disposto na Lei
11.340/2006. Essa conclusão decorre da interpretação de basicamente dois dos disposi-
tivos que integram o texto normativo, quais sejam, aqueles insculpidos no art. 2º e no
art. 5º, parágrafo único, da Lei Maria da Penha.

Os referidos dispositivos legais, que veiculam preceitos preli-
minares e gerais da lei em evidência, afastam qualquer dúvida sobre quem se buscou
tutelar: a mulher, ou melhor, toda mulher, independentemente de sua orientação sexu-
al. Logo, se a Lei 11.340/2006 foi editada com o escopo de coibir a violência doméstica e
familiar contra toda mulher, sem exceções, é claro que se aplica às relações homoafeti-
vas entre duas mulheres.

Ainda sobre o tema, importante transcrever lição da professora
e doutrinadora MARIA BERENICE DIAS:

“(…) A Lei Maria da Pena, de modo expresso, enlaça no conceito de
família as uniões homoafetivas. Diz o seu art. 2.º: Toda mulher, inde-
pendentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual (…) goza dos
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O parágrafo único
do art. 5º reitera que independem de orientação sexual todas as situa-
ções que configuram violência doméstica e familiar. O preceito tem
enorme repercussão.  Como é assegurada proteção legal a fatos que
ocorrem no ambiente doméstico, isso significa que o legislador reco-
nhece  as  uniões de  pessoas  do mesmo sexo com entidade  familiar.
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Assim, toda relação de parentesco, de afinidade, de socioafetividade
ou de afeto, em eficácia ou rompida, tenha havido ou não coabitação
ou prática de relações sexuais, todo e qualquer relacionamento desta
natureza está protegido pela Lei Maria da Penha. Violência domésti-
ca, como diz o próprio nome, é violência que acontece no seio de uma
família. Assim, a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de família
alcançado as uniões homoafetivas. Pela primeira vez foi consagrado,
no âmbito infraconstitucional, a ideia de que a família não é constitu-
ída por  imposição da lei,  mas sim,  por vontade  dos  seus próprios
membros. Ao ser afirmado que a mulher está sob o abrigo da Lei, sem
distinguir  sua  orientação  sexual,  encontra-se  assegurada  proteção
tanto às lésbicas como às travestis, às transexuais e aos transgêneros
do sexo feminino que mantêm relação íntima de afeto em ambiente fa-
miliar ou de convívio. A Lei busca a preservação plena da dignidade
da pessoa humana, fazendo valer o gênero alegado pelo pessoa viti-
mada. Em todos esses relacionamentos, as situações de violência con-
tra o gênero feminino justificam a especial proteção da Lei Maria da
Penha.” (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justi-
ça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência do-
méstica e familiar contra a mulher. 2ª ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 44/45).

Atenta a essa questão, a jurisprudência dos Tribunais Superio-
res tem admitido a incidência da Lei 11.340/2006 também nos casos de violência do-
méstica envolvendo duas mulheres.  Nessa direção, trago à baila entendimento juris-
prudencial do Egrégio TJGO – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“EMENTA:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO HOMOA-
FETIVA  ENTRE  MULHERES.  COMPETÊNCIA  DA  VARA
CRIMINAL. 1 – As situações configuradoras de violência do-
méstica encontram-se previstas no artigo 5º da Lei 11.340, o
qual,  por  força do seu parágrafo único,  abarca as  relações
homoafetivas, de modo que o sujeito ativo pode ser tanto o
homem quanto outra mulher, desde que constatado vínculo
íntimo de afeto. 2 – A competência cumulativa de ações cíveis
e criminais envolvendo violência doméstica contra a mulher,
enquanto não estruturados os Juizados específicos, atribui-se à
Vara  Criminal.  Conflito  procedente.”  (Seção  Criminal  do
TJGO, Conflito de Competência nº. 213003-61, Relator Des. Ivo
Fávaro, DJ nº. 1.381 de 06/09/2013). (grifo nosso).
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No mesmo norte, tem-se a jurisprudência dos Tribunais de Jus-
tiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AGRESSÕES
PERPETRADAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO HOMOA-
FETIVA  ENTRE  MULHERES  –  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA
CONFIGURADA  –  LEI  11.340/06  –  APLICABILIDADE  –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 01.  A
violência contra a mulher, ainda que perpetrada na constân-
cia da relação doméstica homoafetiva, deve ser coibida se-
gundo o disposto na Lei nº. 11.340/06. 02. Compete ao Juízo
Especializado, e não ao Juizado Especial Criminal, o processo e
o julgamento das causas decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher.” (3ª Câmara Criminal do
TJMG, Recurso em Sentido Estrito nº. 6365291-42, Relator Des.
Fortuna Grion, DJ de 23/08/2012). (grifo nosso).

“EMENTA:  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA ENTRE O SEXO
FEMININO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. A incidência da
Lei 11.340/2006 depende de que a violência seja baseada em
questões de gênero, indicativas da vulnerabilidade da mulher
ofendida em relação ao masculino. Questão que não se confun-
de com a diferença biológica entre homens e mulheres, mas,
sim, guarda relação com a desigualdade que se estabelece cul-
turalmente entre os papéis destinados ao masculino e ao femi-
nino nas relações familiares e íntimas de afeto.  Hipótese con-
creta de ameaças proferidas entre companheiras do sexo fe-
minino. Presença de indícios de submissão de uma em rela-
ção à outra, notadamente diante do afirmado perante a auto-
ridade policial. Cenário fático suficiente para fins de fixação
da competência do juízo a quem compete o julgamento dos
delitos  envolvendo violência  doméstica.  Parecer  ministerial
pela improcedência.  Conflito  julgado improcedente.” (3ª  Câ-
mara Criminal do TJRS, Conflito de Jurisdição nº. 70066527185,
Relator Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, DJ de 14/15/2015).
(grifo nosso).

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RELAÇÃO
HOMOAFETIVA ENTRE DUAS MULHERES – AGRESSÕES E
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AMEAÇAS  –  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  CONFIGURADA.
Restando configurado que as partes mantinham uma relação
homoafetiva, e que esse relacionamento de íntimo afeto aca-
bou em agressões e ameaças,  nos termos do art.  5.º  da Lei
11.340/06, compete ao Juiz da Vara Especializada o seu pro-
cessamento  e  julgamento.  Conflito  conhecido  para  declarar
competente o Juízo Suscitante.” (1ª Câmara Criminal do TJMG,
Recurso em Sentido Estrito nº. 1340619-45, Relator Des. Edison
Feital Leite, DJ de 05/08/2016). (grifo nosso).

De qualquer forma, em respeito à autonomia e à independên-
cia funcional do ilustre representante do Ministério Público que atua nesta instância,
entende este juízo que a melhor forma de dar cumprimento à presente decisão é lançar
mão da aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal.

Do exposto, indeferindo o pedido formulado pelo representan-
te do Ministério Público,  reconheço a competência deste juízo especializado e com
fulcro no art. 28 do CPP, determino a remessa dos autos ao Excelentíssimo Procurador-
Geral de Justiça para adoção das providências que entender cabíveis.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Rio Verde–Go, 29 de setembro de 2017.

VITOR UMBELINO SOARES JUNIOR
Juiz de Direito

Certifico e dou fé que, o presente documento foi assinado digitalmente, pelo MM. Juiz de

Direito do Juizado de Violência Doméstica, em cumprimento à Lei 11.419/2006.
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