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RESUMO 

 

 

A tese trata da efetividade da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida 

como Lei Maria da Penha, para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Trata-se de um fenômeno complexo, que envolve aspectos culturais e históricos de 

submissão da mulher, que decorre de um padrão comportamental aprendido e de estereótipos 

enraizados na sociedade. Além disso, normalmente a violência acontece dentro de casa e 

atinge pessoas com relações afetivas. Por isso é tão difícil de ser enfrentada. Questiona-se, 

então, se a Lei Maria da Penha seria um instrumento legal dotado de efetividade para 

transformar esta realidade, para romper o ciclo de violência, recuperar o agressor e proteger a 

vítima. Com base nos métodos lógico dedutivo e comparativo, a tese abordou a violência 

contra a mulher sob um enfoque multidisciplinar, necessário para dotar de efetividade o 

processo protetivo e o processo criminal de violência. Enfatizaram-se aspectos como 

retrospecto histórico, convenções internacionais, violência de gênero, violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral, perfis da vítima e do agressor, motivos do silêncio 

da vítima, ciclo da violência, as medidas de proteção e o processo criminal da violência, 

especialmente a impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 

9.099/95, de aplicação da pena de multa e atuação inovadora de autoridades públicas. Com 

esta abordagem, concluiu-se que o processo de proteção e o processo criminal previstos na 

Lei Maria da Penha são dotados de efetividade para enfrentar a violência desde que exista 

compreensão multidisciplinar da violência pelos aplicadores do Direito. 
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Maria da Penha Law: The prosecution in the way of effectiveness 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Thesis analyzes the effectiveness of Law nº11.340, August 7, 2006, known as 

the Maria da Penha Law, which combats domestic and family violence against women. It is a 

complex phenomenon that involves cultural and historical aspects of women's submission, 

and its origin is a behavioral pattern learned and gender stereotypes deeply-rooted in society. 

Besides that, the violence usually happens indoors and hits people with emotional 

relationships. That is why it is so difficult to be confronted. The question is if the Maria da 

Penha Law would be a legal instrument endowed with effectiveness to transform this reality, 

to break the cycle of violence, rehabilitate the offender and protect the victim. Based on 

deductive logical and comparative methods, the thesis studied violence against women under 

a multidisciplinary approach, which is required to provide effectiveness to the protection 

process and the criminal prosecution. The work emphasized aspects like historical retrospect, 

international conventions, gender violence as well as physical, psychological, sexual, 

patrimonial and moral violence, profiles of victim and perpetrator, reasons for the victim’s 

silence, the cycle of violence, protection measures and the criminal prosecution of violence, 

especially the impossibility to enforce Law 9.099/95 articles and public authorities’ 

innovative actions. Through this approach, it was concluded that the processes of protection 

and criminal prosecution provided in Law Maria da Penha are endowed with effectiveness to 

combat violence, as long as there is a multidisciplinary understanding of violence by law 

enforcers. 

 

Key words: violence, woman, prevention, effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Lei Maria da Penha é um marco na história do Direito. Esta Lei rompeu com a 

noção de que o processo tradicional era suficiente para que a mulher vencesse séculos de 

inferioridade, discriminação e violência. Mais do que uma lei repressiva, a Lei Maria da 

Penha recriou o processo penal, dotando-o de mecanismos para proteger a mulher, recuperar o 

agressor, romper o ciclo da violência nas famílias e assim promover a pacificação social. A 

relevância da Lei e seu poder transformador fundamentaram a escolha do tema.  

Neste trabalho será abordada a Lei Maria da Penha sob o aspecto da efetividade, 

que extravasa a questão processual e representa o efeito do processo na sociedade, no mundo. 

Então, a Lei Maria da Penha será estudada de uma forma mais abrangente, para verificar se, 

da forma como foi concebido, o processo pode atingir a finalidade de erradicar a violência e 

transformar as pessoas envolvidas no ciclo da violência. 

Embora a lei não tenha previsto um rito completamente novo para os casos que 

envolvem a violência doméstica, tampouco tenha tipificado condutas, estabeleceu regras 

atemporais e traçou as diretrizes do processo. Ainda, modificou aspectos do procedimento e 

repaginou a atuação dos sujeitos da relação jurídica processual. 

O procedimento mínimo previsto na lei compreende a inaplicabilidade dos 

institutos despenalizadores, a atuação de uma equipe multidisciplinar no processo e a 

tramitação concomitante, célere e informal, do procedimento cautelar das medidas protetivas. 

Em síntese, foram criados o processo penal protetivo de violência doméstica e o processo 

criminal de violência doméstica. 

Houve ainda a modificação da atuação das autoridades públicas e dos sujeitos 

processuais. O Delegado de Polícia surge como uma autoridade protetora da vítima, com o 

dever de prestar-lhe socorro imediato. Quanto aos sujeitos processuais, o Promotor de Justiça 

teve sua função revista, transcendendo sua função de parte criminal, para a de um órgão 

interventor na realidade da vítima e da sociedade. O acusado surge como um sujeito 

processual com obrigações em relação à vítima – como pagar alimentos e respeitar as medidas 

de proteção – mas ao mesmo tem a possibilidade de modificar seu padrão comportamental 
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pela medida protetiva da reeducação. A vítima não precisa habilitar-se como assistente de 

acusação para interferir nos autos, pois agora tem direito à assistência jurídica previsto na lei. 

Por fim, o juiz pode adotar medidas com a finalidade de proteger a vítima e, ainda, conta com 

o apoio de uma equipe de atendimento multidisciplinar, o que constitui uma inovação na área 

criminal. 

Apesar de tais avanços, há inúmeras divergências sobre o tema e, especialmente, a 

forma como deve ser concebido o processo em razão da violência doméstica. A visão 

tradicional do Direito, com enfoque meramente jurídico, não é compatível com o 

enfrentamento à violência, que exige uma abordagem multidisciplinar para compreender a 

razão da violência, a permanência da mulher na relação afetiva, os efeitos da violência e como 

o processo pode transformar esta realidade. 

Nesta linha, o objetivo principal do trabalho será analisar a Lei Maria da Penha 

sob um enfoque multidisciplinar, integrando conceitos jurídicos e conceitos de outras áreas, 

como forma de demonstrar a efetividade da lei. Como objetivos secundários, ter-se-á o estudo 

de aspectos específicos, como a evolução histórica e legislativa dos direitos da mulher – 

incluindo-se as Convenções Internacionais e a legislação estrangeira –, a conceituação e a 

abrangência da violência na Lei Maria da Penha, o estudo dos tipos penais segundo as 

modalidades de violência, a fim de facilitar a compreensão por profissionais de outras áreas, 

além de estudo do Processo Penal sob os enfoques de proteção e repressão, aqui denominados 

como Processo Penal Protetivo e Processo Penal Criminal na Lei Maria da Penha 

Tratar-se-á de uma abordagem inovadora, que não terá por finalidade exclusiva o 

estudo da Lei Maria da Penha, mas que trará elementos multidisciplinares que permitirão 

compreender o complexo fenômeno da violência de gênero no Brasil e no mundo, permitindo, 

quiçá, a modificação do pensamento e da forma de atuação com a violência de gênero no 

processo penal brasileiro. 

A Lei Maria da Penha constituiu um importante marco, mas a erradicação da 

violência exige repensá-la: repensar os papéis do homem e da mulher na sociedade e na 

família; repensar as relações e repensar a contribuição de cada um na modificação desta 

realidade. 
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Não se trata de uma questão privada, mas de um grave problema que acomete 

milhares de mulheres e que gera danos físicos e psíquicos, por vezes irreparáveis para elas e 

seus filhos, que tendem a repetir os padrões apreendidos.  

Por fim, é de suma importância apresentar a Metodologia adotada na elaboração 

deste trabalho, que consistiu no levantamento de uma vasta base bibliográfica, composta de 

livros, artigos, sites e legislação a respeito do tema da violência contra a mulher, com base no 

método dedutivo, com relevo especial para os aspectos do Direito Internacional, conceituação 

e peculiaridades da violência, como o processo penal protetivo e o processo por violência. 
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CAPÍTULO 1 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DOS DIREITOS DA MULHER 

 

A história da mulher no Direito, ou melhor, 

 o lugar dado pelo Direito à mulher, 

sempre foi considerado um não-lugar”
1
 

 

 

A evolução dos direitos da mulher ao longo da história representa a própria 

evolução da mulher na sociedade. No Brasil, por mais de cinco séculos, desde as Ordenações 

Filipinas até o Código Penal, de 1940, os únicos tipos penais destinados à proteção das 

vítimas mulheres eram os crimes sexuais. Contudo, o foco da proteção destes crimes não era 

exatamente a mulher, mas a honra da mulher e da sua família.  

Como será abordado mais adiante, no Código do Império, de 1830, o estupro era 

um crime contra a “segurança da honra”; no Código de 1890 foi considerado um crime contra 

a “segurança da honra e honestidade das famílias” e, em 1940, foi tratado como um crime 

contra “os costumes”. 

A mulher dita “desonrada” muitas vezes não podia cumprir o seu papel social de 

esposa e mãe. Assim, até a Lei 11.106, de 28 de março de 2005
2
, o casamento do autor do 

estupro com a vítima acarretava a extinção da punibilidade do agente. 

A tutela da honra da mulher, na verdade, representava a preocupação do legislador 

com a honra do homem.  

ENCARNA BODELÓN, analisando o Direito Penal dos séculos XIX e XX, refere que 

a mulher era tratada como alguém sem plena responsabilidade, mas ao mesmo tempo era 

exercido um controle sobre sua sexualidade. Assim,  

                                                           
1
 Ainda: “Isto demonstra que havia um perfeito paradoxo enraizado junto à sociedade, uma vez que a presença 

da mulher era, na verdade, a história de sua ausência, já que sempre foi tratada como uma pessoa subordinada 

ao marido, ao pai, sem direito de voz e, ainda, marcada pelo regime da incapacidade jurídica” (TREVISO, 

Marco Aurélio Marsiglia. A discriminação de gênero e a proteção à mulher. Suplemento Trabalhista LTr. São 

Paulo, ano 44, n. 110, 2008. p. 541). 
2
 BRASIL. Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11106.htm>. Acesso em: 08 fev. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11106.htm
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“a configuração jurídica do delito de violação atendeu mais à proteção da honra do 

homem que ao dano à mulher, mais à construção de um modelo de sexualidade 

feminina e masculina que a garantir a liberdade das mulheres”
3
 

 

Em outros âmbitos também os direitos da mulher tardaram a ser reconhecidos. O 

direito ao voto e o direito ao estudo, imprescindíveis para a afirmação da mulher como um ser 

influente na sociedade, foram reconhecidos há, aproximadamente, cem anos. 

Ainda que a Lei Maria da Penha tenha surgido para romper esse paradigma de 

inferioridade, a efetividade da lei fica dificultada pela forma como a vítima, o agressor e a 

sociedade se portam diante de um ato de violência de gênero em razão de preconceitos e 

conceitos naturalizados.  

O estudo legislativo e histórico permite situar a violência e compreender a razão 

pela qual, nos dias atuais, ainda há dificuldade de se assegurar a efetividade à proteção da 

vítima de violência. 

 

 

1.1 Retrospecto histórico e legislativo no Brasil 

 

1.1.1 Brasil Colônia 

 

Ao tempo do Brasil Colônia (1500 a 1822) reinava no País um sistema patriarcal. 

As mulheres eram destinadas ao casamento e aos afazeres domésticos, com total submissão e 

obediência aos homens.  

Enquanto os homens dominavam a leitura, a escrita e o poder na tomada de 

decisões, o papel social da mulher “era, necessariamente, o de esposa e mãe dos filhos 

                                                           
3
 Tradução livre da autora. Versão original: “la configuración jurídica del delito de violación atendió más a la 

protección del honor del hombre que al daño de la mujer, más a la construción de um modelo de sexualidad 

femenina y  masculina que a garantizar la libertad de las mujeres”. (BODELÓN, Encarna. Relaciones 

peligrosas: género y derecho. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 29, ano 08, p. 233, jan. 

2000. p. 234). 
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legítimos do senhor. A mulher se casava ainda muito jovem e o marido, escolhido pelo pai, 

era geralmente, bem mais velho”
4
. 

O estudo era destinado apenas aos homens, havendo notícia que no século XVII, 

em São Paulo, apenas duas mulheres sabiam escrever seu nome
5
.  

No âmbito legislativo, havia as Ordenações do Reino, dentre as quais as 

Ordenações Filipinas
6
 constituíram a legislação vigente até o 1832

7
. Neste Código Filipino, a 

religião, a moral e a divisão da sociedade em castas influíam diretamente na legislação, 

marcada pela crueldade das penas e desigualdade de tratamento das pessoas. 

Com fundamento no Livro IV, Título LXI, § 9º e o Título CVII das Ordenações 

Filipinas, entendia-se que “a mulher necessitava de permanente tutela, porque tinha fraqueza 

de entendimento”
8
. Esta tutela correspondia ao tratamento jurídico dado à mulher: alguém não 

plenamente capaz. 

Os tipos penais relacionados à mulher protegiam sua religiosidade, posição social, 

castidade e sexualidade, com elevação da pena em razão da classe social dos envolvidos. 

A religião foi um traço marcante desta legislação. As penas eram mais severas no 

caso da vítima ser cristã e o agente infiel. Assim, por exemplo, o crime do Titulo XIV – “Do 

Infiel, que dorme com alguma Christã, e do Christão, que dorme com Infiel” –, com pena de 

morte para o casal. Neste crime, se a mulher fosse forçada, ela estava isenta de pena e apenas 

o homem era responsabilizado
9
.  

Aspecto interessante desta religiosidade é a preocupação com a salvação da alma 

dos condenados. Em geral, antes de se executar a pena de morte, concedia-se tempo para 

confessar e pedir perdão pelos pecados. A seguir, religiosos compareciam para “consolarem e 

animarem a bem morrer” (Título CXXXVII, item 2). 

                                                           
4
 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 19. 

5
 A respeito, ver: Idem, ibidem. 

6
 BRASIL. Ordenações Filipinas, de 11 de janeiro de 1603. In: PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do 

Brasil. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. 
7
 Pela Lei de 20 de outubro de 1823 as Ordenações foram aplicadas mesmo após a independência, até a 

promulgação do Código de Processo Criminal de Primeira Instância (PIERANGELI, José Henrique. Processo 

penal: evolução histórica e fontes legislativas. São Paulo: Jalovi, 1983. p. 70). 
8
 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira Guimarães. A desigualdade de gênero. Tratamento legislativo. 

Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 11, n. 43, p. 64, 2008. 
9
 Quanto à isenção de pena, constava que: “E isto, quando tal ajuntamento for feito per vontade e a sabendas; 

porque se alguma mulher de semelhante condição fosse forçada, não deve por isso haver pena alguma, sómente 

haverá a dita pena aquelle que cometter a tal força” (Título XIV). 
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Graduava-se a pena segundo a “qualidade” ou classe social da mulher. No Título 

XVI – “Do que dorme com a mulher, que anda no Paço, ou entra em casa de alguma pessoa 

para dormir com mulher virgem, ou viúva honesta, ou scrava branca de guarda” –, a pena 

variava conforme a “qualidade” da família da vítima (ou dono da casa onde ela estava) e do 

agente, podendo consistir em pena patrimonial, açoitamento e/ou degredo. Além disso, sendo 

a vítima virgem ou viúva respeitada, “além de haver as tidas penas segundo a diferença das 

pessoas, lhe pagará seu casamento” (Título XVI, item 1). 

As regalias de classe estendiam-se às mulheres durante o casamento ou às viúvas 

honestas, de modo que não podiam ser presas em ferro e somente haveria prisão por feitos 

com pena de morte (Título CXX). Protegia-se, assim, a origem da mulher. 

Havia proteção da família, proibindo-se relações incestuosas, como se observa no 

Título XVII – “Dos que dormem com suas parentas, e affins” –, com a filha, outra 

descendente, mãe e ascendentes, apenando com a morte por fogo para os dois. A pena era 

mais branda quanto mais distante o vínculo fosse, ou quando este fosse por afinidade ou, 

ainda, se a vítima fosse viúva, quando a pena poderia consistir em morte natural ou por 

degredo (para a África ou Brasil). Neste crime, um aspecto muito importante diz respeito à 

capacidade da vítima para consentir, pois, se a mulher fosse menor de 13 anos, havia isenção 

de pena (Titulo XVII, item 4). 

O estupro estava tipificado no Título XVIII – “Do que dorme per força com 

qualquer mulher
10

, ou trava della ou a leva per sua vontade” – apenado com a morte do agente 

e do partícipe, este definido como qualquer pessoa que desse ajuda, favor ou conselho. 

Mesmo se houvesse o casamento entre as partes, por vontade da vítima, a pena de morte era 

mantida
11

 (Título XVIII, item 1). 

Nestes crimes materiais, a prova dos vestígios ocorria de modo peculiar. Nos 

ferimentos praticados à noite, com marcas negras ou inchaços, a vítima deveria sair bradando: 

“Fere-me foão, ou isto me fez” e, saindo alguns homens às janelas ou portas e vendo a vítima 

ferida, ficava provado o malefício (Título CXXXIV). Do mesmo modo, se em lugar ermo, a 

                                                           
10

 Na hipótese de relação forçada, mesmo sendo a vítima prostituta ou escrava, havia pena de morte: “Todo 

homem, de qualquer stado e condição que seja, que forçosamente dormir com qualquer mulher posto que 

ganhe dinheiro per seu corpo, ou seja scrava, morre por ello”. 
11

 Título XVIII, item 1: “E postoque o forçador depois do maleficio feito case com a mulher forçada, e ainda 

que o casamento seja feito por vontade della, não será relevado da dita pena, mas morrerá, assi como se com 

ella não houvesse casado”. 
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mulher “corrupta” deveria gritar, mostrando desde logo o sinal de rompimento de sua 

virgindade e o responsável para as testemunhas. 

Ao mesmo tempo em que se protegia a sexualidade da mulher, autorizava-se o 

homicídio da mulher surpreendida em adultério (Título XXXVIII). Nos termos do Código 

Filipino, se o homem casado encontrasse a esposa em adultério, poderia licitamente matar a 

mulher e o adúltero, salvo se o marido fosse peão e o adúltero de maior qualidade. Para a 

isenção de responsabilidade, o marido traído deveria provar o adultério por prova lícita e de 

acordo com o Direito. Caso contrário, era condenado à pena de morte (Título XXXVIII, itens 

1 e 3). 

Se por um lado o tratamento da mulher como um ser inferior importava em 

absoluta falta de liberdade e submissão ao homem, por outro, havia um cuidado especial do 

legislador com a preservação de sua origem e de seus bens quando o marido era condenado, 

ainda que por crime de lesa majestade
12

. 

À época, o crime de lesa majestade era equiparado à lepra pois assim como a 

enfermidade enchia todo o corpo, sem cura, contaminando os descendentes, “o erro da traição 

condena o que a commette, e empece e infama os que de sua linha descendem, pos-toque não 

tenhão culpa”.  

Neste crime, a pena passava aos filhos e netos do condenado, havia confisco de 

todos os seus bens e se infamava a descendência, de modo que nunca poderiam receber 

honras e títulos (Título VI). A infâmia praticada pelo pai atingia mais gerações do que a 

praticada pela mãe (Título VI, item 13)
13

.  

Nos crimes de lesa majestade, as mulheres inocentes conservavam seus direitos 

patrimoniais. Assim, as filhas de traidores poderiam herdar bens de mães, outros parentes e 

                                                           
12

 Título VI: “Lesa Magestade quer dizer traição commettida contra a pessoa do Rey, ou seu Real Stado, que he 

tão grave e abominavel crime, e que os antigos Sabedores tanto estranharão, que o comparavão á lepra; porque 

assi como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais se poder curar, e empece ainda aos 

descendentes de quem a tem, e aos que com elle conversão, polo que he apartado da communicação da gente: 

assi o erro da trai-ção condena o que a commette, e empece e infama os que de sua linha descendem, pos-toque 

não tenhão culpa”. 
13

 Título VI, item 13:“E esta pena haverão pola maldade, que seu pai commetteo. E o mesmo será nos netos 

sómente, cujo avô commetteo o dito crime. Porém isto não haverá lugar, quando as mãis commetterem a 

maldade, porque neste caso a pena e infâmia desta Ordenação não passará dos filhos”. 
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receber testamentos (Titulo VI, item 14) e resguardava-se sua parte do patrimônio quando a 

mulher era casada com o traidor (Titulo VI, item 20), como a meação ou dote
14

. 

Essa tutela legislativa, contudo, aplicava-se tão somente às mulheres livres. A 

vida e a sexualidade das mulheres negras escravizadas não lhes pertenciam e eram controladas 

pelos seus senhores. 

Refere MARIA AMELIA DE ALMEIDA TELLES que a escrava que trabalhava na 

lavoura tinha as mesmas tarefas dos homens e sobrevivia nestas condições de sete a dez anos. 

Se trabalhava em serviços domésticos, embora a expectativa de vida aumentasse, “além de 

trabalhar como tal [escrava], era usada como instrumento de prazer sexual do seu senhor, 

podendo até ser alugada a outros senhores”
15

. 

Também, não havia adultério ou monogamia quando se tratava de escravas. Nos 

quilombos, dada a enorme desproporção entre homens e mulheres, permitia-se que uma 

mulher tivesse vários maridos:  

 

“As mulheres negras eram minoria nestes quilombos devido principalmente à 

política do tráfico negreiro, que priorizou o homem negro”, havendo notícia de que 

no quilombo de Palmares existiam cinco homens para cada mulher e “uma das 

soluções foi a formação da família poliândrica, em que uma mulher tinha cinco  

maridos”
16

. 

 

Apesar da crueldade e desigualdade de classes, pode-se afirmar que o Direito 

colonial continha algumas sementes de ideias de proteção da mulher como alguém que vive 

uma situação peculiar. Assim, a tutela do patrimônio das mulheres nos crimes de lesa 

majestade e a previsão de que o casamento não isentava o agente da pena pelo cometimento 

do estupro com força são disposições que correspondem a modelos atuais de proteção à 

mulher. 

 

 

                                                           
14

 “E sendo casado o que o dito crime commetter, se fôr per carta de ametade segundo costume do Reino, haverá 

a mulher toda sua metade em salvo. E se fôr per dote e arras, haverá todo seu dote e suas arras ao tempo, que 

forem vencidas, e tudo o que houver de haver per bem de seu contracto dotal, sem embargo da maldade 

commettida pelo marido, salvo se ella houvesse participado no dito crime”. 
15

 TELES, Maria Amélia de Almeida. Op. cit., p. 21. 
16

 Idem, p. 23. 
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1.1.2 Brasil Império  

 

O Brasil Império (1822 a 1889) representou um período de humanização do 

Direito e o início do processo de fortalecimento das mulheres, que tiveram influência em 

importantes movimentos. Ganharam o direito ao estudo e também o direito de começarem a 

ingressar no mercado de trabalho. 

Embora a mulher ainda conservasse seu papel tradicional, as grandes 

transformações sociais e econômicas do País possibilitaram o reconhecimento, ainda tímido, 

de alguns direitos. E o direito ao estudo foi um deles.  

Já no início do Império, foi reconhecido o direito ao estudo, restrito ao ensino de 

primeiro grau e com conteúdo diverso daquele ministrado aos meninos. Nas escolas, o estudo 

destinado às meninas era voltado principalmente para “atividades do lar (trabalhos de agulha), 

em vez da instrução propriamente dita (escrita, leitura e contas). Na aritmética, por exemplo, 

as meninas só podiam aprender quatro operações, pois para nada lhes serviria o conhecimento 

de geometria”
17

. Somente em 1881, uma mulher frequentou curso superior e, em 1887, 

formou-se em medicina, Rita Lobato Velho Lopes
18

. 

Com o advento da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, ocorreu a libertação das 

escravas negras de seus senhores e da submissão física e sexual que eram submetidas. Até 

então, podiam ser castigadas licitamente por seus senhores
19

. 

A Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824
20

, tinha por 

base o poder imperial de D. Pedro I, a religião católica oficial (Título 1º) e previa um rol de 

direitos civis e políticos em seu artigo 179. 

Com o advento desta Constituição houve significativa humanização em relação ao 

ordenamento anterior: com a previsão de que nenhum cidadão podia ser obrigado a fazer, ou 

deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei (art. 179, I); com a previsão da 

                                                           
17

 Idem, p. 29. 
18

 A respeito: Idem, 28. 
19

 Nos termos do artigo 14, § 6º, do Código Criminal do Império, considerava-se justificável o crime: “quando o 

mal consistir no castigo moderado, que os pais derem a seus filhos, os senhores a seus escravos e os mestres a 

seus discípulos; ou desse castigo resultar, uma vez que a qualidade delle não seja contraria as Leis em vigor”. 
20

 BRASIL. Constituição Política do Império do  Brasil, de 25 de março de 1824. In: PELUSO, Antonio Cezar 

(Org.); AMORIM, José Roberto Neves (Col.). As Constituições do Brasil: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 

1988. Barueri: Manole, 2011. 
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igualdade de todos perante a lei (art. 179, XIII); com o direito de todo cidadão ser admitido 

em cargos públicos, estabelecendo-se diferenças unicamente em razão dos talentos e virtudes 

(art. 179, XIV); com a abolição dos açoites, tortura, marca de ferro quente e penas cruéis (art. 

179, XIX), com a previsão da pessoalidade da pena e da proibição de transmissão da pena ou 

infâmia aos parentes do condenado (art. 179, XX) e com o direito à instrução primária e 

gratuita a todos os cidadãos (art. 179, XXXII). 

Essa “igualdade de todos” não se referia às mulheres, pois persistiam as 

discriminações em direitos e oportunidades em relação aos homens. Embora constasse da 

Constituição de 1824 que “a lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e 

recompensará em proporção dos merecimentos de cada um” (art. 179, XIII), o direito de 

cidadão era pensado e exercido por homens.  

No âmbito penal, foi publicado o Código Criminal do Império do Brasil, em 16 de 

dezembro de 1830
21

, no qual foram introduzidas disposições importantes. Considerava-se 

agravante da pena a superioridade de sexo que impedisse a defesa
22

 e não era executada a 

pena de morte em mulheres grávidas, tampouco poderia ser imposta às mulheres a pena de 

galés
23

. 

Formalmente, foi abolida a norma expressa que autorizava o homem a matar a 

esposa adúltera, tal como constava do Código Filipino. Ocorreu a substituição da previsão por 

uma atenuante: caso o réu tivesse cometido o crime em desafronta a alguma injúria ou 

desonra feita a ele ou seus parentes (art. 18, § 4º). Contudo, a legítima defesa da honra ainda 

era tolerada pela Justiça. 

Ameaça e lesão – infrações penais que representam grande parte da violência 

doméstica praticada – ganharam tipologias mais claras, mas sem referência legislativa 

expressa à mulher. O crime de ferir ou cortar parte do corpo humano ou realizar ofensa física, 

que causasse dor ao ofendido, era punido com um mês a um ano de prisão e multa (art. 201), 

havendo formas qualificadas para as lesões mais graves.  

                                                           
21

 BRASIL. Código Criminal do Império do Brasil, de 16 de dezembro de 1830. In: PIERANGELI, José Henrique. 

Códigos Penais do Brasil. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. 
22

 Art. 16, 6º: “Haver no delinquente superioridade em sexo, forças ou armas, de maneira que o offendido não 

pudesse defender-se com probabilidade de repellir a offensa”. 
23

 Art. 43: Na mulher prenhe não se executará a pena de morte, nem mesmo ella será julgada, em caso de a 

merecer, senão quarenta dias depois do parto. Art. 45, § 1°: A pena de galés nunca será imposta: 1º - Ás  

mulheres, as quaes, quanto tiverem commettido crimes para que seja estabelecida esta pena, serão 

condemnadas pelo  mesmo tempo á prisão em lugar e com serviço análogo ao seu sexo. 
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Provocar dor física com a finalidade de injuriar (conduta que hoje é considerada 

de pouca gravidade consistente em injúria real) era punida com pena mais elevada, de dois 

meses a dois anos de prisão, e se a ofensa fosse em lugar público, prisão de quatro meses a 

quatro anos e multa (art. 206). A ameaça, que consistia em prometer fazer mal a alguém por 

palavra, escrito ou outro modo, tinha pena prevista de um a seis meses de prisão e multa, com 

uma agravante caso fosse efetuada em público (art. 207 e 208). 

Sob o âmbito da sexualidade da mulher, repetiu-se a proteção à reputação social 

da vítima, que já se encontrava no Código Filipino. No capítulo II, sob a denominação “Dos 

crimes contra a segurança da honra” havia: o estupro (art. 219 a 225), o rapto (art. 226) e os 

crimes de calúnia e injúrias (art. 229 a 246), como se todos tivessem o mesmo bem jurídico. 

Em todas as modalidades de estupro previstas, inclusive aquele cometido com 

violência, não se impunha a pena aos réus que casassem com as ofendidas (art. 225). Caso não 

o fizessem, além da pena de desterro, degredo ou prisão, deveriam “dotar” a ofendida.  

O aspecto da honra está presente também nas elementares dos tipos do crime de 

estupro, em que havia a referência à “mulher virgem” (art. 219), à “mulher honesta” (art. 222 

e 224) e à “prostituta” (art. 222), com penalidade reduzida em razão desta circunstância. 

Na tese de doutorado apresentada perante a Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, WILSON LAVORENTI referiu: 

 

“a exigência constitucional de um Código Penal assentado na equidade não impediu 

que as mulheres fossem classificadas em honestas ou desonestas de acordo com seu 

recato sexual. Também se verifica, como regra, que o casamento escoimava a 

mácula decorrente da ofensa à honra da mulher que era vitimada por crime contra 

sua liberdade sexual. Assim, o casamento subsequente ao delito reconstruía o 

atributo da honestidade da mulher e restaurava sua honra – implicando o reverso 

que, diante da inexistência do casamento, tivéssemos o binômio 

criminoso/desonrada, reforçando o estereótipo em desfavor da mulher”
24

. 

 

Deste modo, no Período Imperial houve o início do processo de inserção social da 

mulher, que passou a estudar e começou a ingressar no mercado de trabalho, embora suas 

                                                           
24

 LAVORENTI, Wilson. Violência e discriminação contra a mulher. Tratados internacionais de proteção e o 

direito penal brasileiro. Tese (Doutorado em Direito Penal). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2007. p. 190. 
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primordiais funções sociais fossem a de mãe e a de esposa e, por consequência, a proteção 

penal estava condicionada à moralidade de suas condutas. 

 

1.1.3 Brasil Republicano 

 

A Revolução Industrial permitiu o ingresso das mulheres republicanas no mercado 

de trabalho como operárias, cumulando as funções de mães, donas de casa e trabalhadoras.  

Tanto as mulheres negras, escravas libertas, como as mulheres brancas e as 

imigrantes começaram a exercer trabalho assalariado. A opressão da mulher no sistema 

colonial reverteu-se na época republicana graças à demanda de mão de obra na indústria, 

iniciando-se “por força do processo de transformação da estrutura social, a participação ativa 

da mulher na primeira fase de industrialização e, portanto, do desenvolvimento econômico 

capitalista”
25

. A revolução industrial foi muito importante para a mulher, que começou a 

exercer o trabalho até então destinado aos homens”
26

. 

Este ingresso no mercado de trabalho não importou em igualdade de remuneração. 

A “mulher operária, duplamente explorada por trabalhar na fábrica e no lar, tinha sempre os 

salários mais baixos e as jornadas de trabalho maiores”
27

. Aos poucos foram se afirmando os 

direitos femininos: mulheres participavam de greves, exigiam participação em concursos 

públicos e já no final da Primeira República iniciaram-se movimentos para assegurar o direito 

ao voto
28

. 

                                                           
25

 BRITO, Nágila Maria Sales. O direito e a violência de gênero. Revista do Ministério Público do Estado da 

Bahia, Salvador, v. 07, n. 09, p. 26-36, 1998. p. 27. 
26

 A respeito da relevância da Revolução Industrial para a mulher e da modificação de sua postura na sociedade 

ver: TREVISO, Marco Aurélio Marsiglia. A discriminação de gênero e a proteção à mulher. Suplemento 

Trabalhista LTr. São Paulo, ano 44, n. 110, p. 539, 2008. 
27

 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo... p. 42. Ainda, refere a autora que, após uma 

greve, em 1906, na Fábrica São Bento, em Jundiaí, “a vitoria dos homens foi completa: oito horas. As 

mulheres ficaram com nove horas e meia” . 
28

 Ressalta MARIA AMELIA DE ALMEIDA TELES, em Breve história do feminismo no Brasil: “Durante  esse 

mesmo período, houve um movimento pelo voto, que agrupou parcela expressiva de mulheres. Pertencentes à 

classe média e à classe dominante, abraçavam uma causa comum às mulheres em diversos países, pois esse 

direito, em toda parte, só foi conquistado com muita mobilização. Já em 1910, Deolinda Dalho, professora, 

fundava o Partido Feminino Republicano, defendendo especificamente que os cargos públicos fossem abertos a 

todos os brasileiros, sem distinção de sexo. Em 1917, no Rio, ela promoveu passeata com quase 100 mulheres, 

pelo direito a voto” (Op. cit, p. 43). 
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A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 

1891
29

, trouxe novos preceitos: a igualdade formal com a extinção dos privilégios de origem e 

nobreza (art. 72, § 2º), reconhecimento exclusivo do casamento civil, com celebração gratuita 

(art. 72, § 4º) e abolição das penas de morte, de galés e banimento (art. 72, §§ 20 e 21). Além 

disso, eram eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, alfabetizados (art. 70. § 1º, inciso 2º)
30

. 

Contudo, homens ainda comandavam a vida das mulheres. O Código Civil, de 1º 

de janeiro de 1916
31

, adotou um sistema nitidamente patriarcal, em que a mulher casada 

tornava-se relativamente capaz para os atos da vida civil, tal como os filhos, pródigos e 

silvícolas (art. 6º, II). A mulher solteira, que adquiria a maioridade  aos 21 anos, e a viúva 

mantinham sua plena capacidade
32

.Nesta linha:  

 

“Digno de repulsa, o Código Civil Brasileiro de 1916, insculpido com base em 

fortíssima concepção patriarcal, pelo qual o casamento gerava a incapacidade civil 

da mulher, passando o marido a agir em seu nome, não podendo ir a juízo, comerciar 

ou até exercer uma profissão sem a autorização marital, configurando-se uma 

situação, a todos os títulos, inconcebível”
33

. 

 

Ao fim de grande luta pelos movimentos feministas, o Código Eleitoral, 

promulgado pelo Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932
34

, previu expressamente o 

direito ao voto das mulheres
35

. No artigo 2º constou que “é eleitor o cidadão maior de 21 

anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código”, mas as mulheres eram isentas 

de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral (art. 121). 

                                                           
29

 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 24 de fevereiro de 1891. In: PELUSO, 

Antonio Cezar (Org.); AMORIM, José Roberto Neves (Col.). As Constituições do Brasil: 1824, 1891, 1934, 

1937, 1946, 1967 e 1988. Barueri: Manole, 2011. 
30

 BRASIL. As Constituições do Brasil. Op. cit., p. 192-193. 
31

 BRASIL. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 08 fev. 2013. 
32

 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira Guimarães. Op. cit., p. 65. 
33

 BRITO, Nágila Maria Sales. Op. cit., p. 27. 
34

 BRASIL. Código Eleitoral. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=33626>. Acesso em: 09 fev. 2013. 
35

 “No Brasil, após a Revolução de 30, após intensa luta por parte de mulheres ativistas, ao longo das três 

primeiras décadas do século XX, o Decreto nº 21.706/32, que instituiu o Código Eleitoral Brasileiro 

possibilitou o direito a voto à mulher casada, desde que com o consentimento do cônjuge varão”, neste 

momento iniciaram-se movimentos para o voto feminino sem restrições e “contando com o apoio da Igreja, 

obtiveram do então Presidente da República, Getúlio Vargas, a supressão das restrições a mulheres, e o Código 

Eleitoral de 24.02.32, trouxe a almejada possibilidade de voto” (PENA, Conceição Aparecida Mousnier 

Teixeira Guimarães. Op. cit., p. 72) 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=33626
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Dois anos mais tarde, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 

de 16 de julho de 1934
36

 representou um marco histórico pelo reconhecimento, pela primeira 

vez em texto constitucional, do direito ao voto das mulheres. Previa-se que eram considerados 

eleitores os brasileiros maiores de 18 anos “de um e outro sexo” (art. 108), embora o voto 

somente fosse obrigatório para as mulheres que exercessem função pública remunerada (art. 

109). 

Esta evolução constitucional não teve grandes reflexos na área penal. Mantinha-se 

a noção de proteção da honra da mulher, dada a importância dos papéis sociais de esposa e 

mãe. 

O Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, aprovado pelo Decreto 847, de 11 

de outubro de 1890
37

, trazia no Título VIII a denominação “Dos Crimes contra a Segurança 

da Honra e Honestidade das Familiais e do Ultraje Público ao pudor” (arts. 266 a 282), cujo  

rol de crimes era: o estupro (violência carnal), o rapto, o lenocínio, o adultério ou a 

infidelidade conjugal e o ultraje público ao pudor, com a presunção de violência quando a 

vítima era menor de 16 anos (art. 272). Interessante observar que a vítima podia ser “mulher 

virgem ou não” (art. 268), mas a pena era diferenciada caso fosse honesta (art. 268) ou 

prostituta (art. 268, § 1º). 

A violência compreendia também o emprego de meios que privassem a mulher 

“de suas faculdades psychicas, e assim da possibilidade de resistir e defender-se, como sejam 

o hypnotismo, o chloroformio, o ether, e, em geral, os aneshtesicos e narcoticos” (art. 269), o 

que indica a origem do crime de estupro na modalidade de violência presumida, em que a 

mulher não pode oferecer resistência. 

Como se observa, não houve grande inovação em relação ao Código anterior, pois 

o foco da proteção da mulher continuava sendo sua honra e honestidade. Comentando a 

legislação da época, WILSON LAVORENTI refereque houve a manutenção “[d]o foco na tutela 

da honra, declinando particular atenção à virgindade ou honestidade da mulher, fosse para 

configuração do crime, fosse para efeito de dosimetria legal da pena”
38-39

. 

                                                           
36

 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Op. cit. 
37

 BRASIL. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. In: 

PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. 
38

 LAVORENTI, Wilson. Violência e discriminação contra a mulher. Op. cit., p. 191. 
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Houve até um retrocesso, na medida em que foi criada uma alternativa legal para a 

absolvição do homicida passional. Embora não expressamente autorizada, tal como constava 

das Ordenações do Reino, havia isenção de culpabilidade àquele réu que se achasse em estado 

de completa privação de sentidos e de inteligência no ato do cometimento do crime (art. 27, § 

4º) , que era isento de culpabilidade em razão de sua “affecção mental” e entregue à família, 

ou recolhido em hospitais, se o estado mental assim o exigisse para a segurança do público 

(art. 29). 

Comentando estas disposições, na obra “A paixão no banco dos réus”, LUIZA 

NAGIB ELUF referiu:  

 

“no tempo do Brasil-colônia, a lei portuguesa admitia que um homem matasse a 

mulher e seu amante se surpreendidos em adultério. O mesmo não valia para a 

mulher traída. O primeiro Código Penal do Brasil, promulgado em 1830, eliminou 

essa regra. O Código posterior, de 1890, deixava de considerar crime o homicídio 

praticado sob um estado de total perturbação dos sentidos e da inteligência. Entendia 

que determinados estados emocionais, como aqueles gerados pela descoberta do 

adultério da mulher, seriam tão intensos que o marido poderia experimentar uma 

insanidade momentânea. Nesse caso, não teria responsabilidade sobre seus atos e 

não sofreria condenação criminal”
40

. 

 

Sob o regime ditatorial de Getúlio Vargas, adveio o novo Código Penal, instituído 

pelo Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940
41

, com a Parte Geral modificada, 

posteriormente, pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984
42

, ainda em vigor. 

No Código Penal de 1940, a violência sexual passou a ser tratada como atentatória 

aos costumes, substituindo-se a referência à “segurança da honra” do Código Criminal de 

1830 (Capítulo II) e a “segurança da honra e honestidade das famílias” do Código Penal de 

1890 (Título VIII). 

Houve modificações nos tipos penais
43

, destacando-se a criação dos tipos de 

estupro (conjunção carnal forçada com mulher) e atentado violento ao pudor (para ambos os 

                                                                                                                                                                                     
39

 Art. 276, parágrafo único: “Não haverá lugar para imposição de pena,  si seguir-se o casamento a aprazimento 

do representante legal da offendida, ou do  juiz dos órphãos, nos casos em que lhe compete dar ou supprir o 

consentimento, ou a aprazimento da offendida, si for maior”. 
40

 ELUF, Luiza Nagib. A paixão no banco dos réus. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 195. 
41

 BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 08 fev. 2013.. 
42

 BRASIL. Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 08 fev. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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sexos). Positivou-se a possibilidade de aborto no artigo 128, II, do Código Penal, em casos de 

estupro. 

O ordenamento ainda expressava valores morais dos Códigos anteriores. Em 

alguns crimes, a honestidade da mulher era elementar do tipo, como na posse sexual mediante 

fraude (art. 215), no atentado ao pudor mediante fraude (art. 216) e no rapto (art. 219). 

Sob o prisma constitucional, a fórmula genérica de igualdade perante a lei 

integrante das Constituições anteriores foi especificada na Constituição de 1967 para constar 

que não poderia haver distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções 

políticas
44

. Também, igualando politicamente homens e mulheres, estabeleceu-se que o 

alistamento e o voto eram obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo exceções 

previstas em lei (art. 142, § 1º)
45

. 

 

1.1.4 Constituição Federal de 1988 e legislação subsequente 

 

Na Constituição Federal de 1988
46

 previu-se, expressamente, a igualdade de 

homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5º, I), rompendo-se o sistema patriarcal 

adotado na legislação, que muitas vezes condicionava a conduta da mulher casada à 

aprovação do homem. 

Até então, o Código de Processo Penal, instituído pelo Decreto-lei 3.689, de 03 de 

outubro de 1941
47

, previa que a mulher casada não poderia exercer o direito de queixa sem 

consentimento do marido, salvo quando estivesse dele separada ou quando a queixa fosse 

                                                                                                                                                                                     
43

 WILSON LAVORENTI sintetiza as principais modificações: os crimes sexuais “ingressaram na epígrafe ´Dos 

Crimes contra os Costumes´;  os crimes de sedução, corrupção de menores e rapto foram previstos em 

capítulos específicos (capítulos II e III), fora do capítulo de crimes contra a liberdade sexual; criaram-se os 

tipos penais de posse sexual mediante fraude e atentado ao pudor mediante fraude  (arts. 215 e 216); o crime de 

sedução (art. 217) substituiu o tipo de defloramento (art. 267 do CP de 1890); previsão dos crimes de estupro 

exclusivamente contra a mulher e crime de atentado violento ao pudor, com penas diferenciadas (as penas 

foram equiparadas com a Lei 8.072/90) (Op. cit, p. 193-204). 
44

 Constituição de 1967, art. 150, § 1º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, 

credo religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei”. 
45

 Estas disposições foram mantidas mesmo com a Emenda Constituição 1, de 1969, que conferiu nova redação 

ao diploma anterior pelos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, em razão do 

recesso do Congresso Nacional (arts. 147, § 1º e 153, § 1º). 
46

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 09 fev. 2013. 
47

 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 10 fev. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm


18 

 

contra ele (art. 35). Caso recusado o consentimento, o juiz poderia supri-lo. Este dispositivo, 

incompatível com a Constituição Federal, foi expressamente revogado pela Lei 9.520, de 27 

de novembro de 1997
48

. 

Ao mesmo tempo em que se previu a igualdade formal, a Constituição Federal de 

1988 consagrou tratamento diferenciado para a mulher em determinadas circunstâncias, em 

consonância com a igualdade material. Assim: 

 

“A correta interpretação deste dispositivo torna inaceitável a utilização do discrímen 

sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente 

o homem da mulher. Aceitando-o, porém, quando a finalidade pretendida for atenuar 

os desníveis. Consequentemente, além de tratamentos diferenciados entre homens e 

mulheres previstos na própria Constituição (arts. 7º, XVIII e XIX; 40, § 1º; 143, § 1º 

e 2º; 201, § 7º), poderá a legislação infraconstitucional pretender atenuar os 

desníveis de tratamento em razão do sexo”
49

. 

 

O avanço que a passos lentos havia se galgado foi anulado com a promulgação da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a Lei 9.099, 26 de setembro de 1995
50

, que, no 

campo da violência contra a mulher, passou a considerar esta violência como infração penal 

de menor potencial ofensivo, compatível com os institutos despenalizadores da conciliação 

civil, da transação penal, da representação e da suspensão condicional do processo. 

A violência contra a mulher, em regra tipificada como vias de fato, ameaça e lesão 

corporal leve, possibilitava ao agressor a transação penal, mediante aplicação de pena 

alternativa ou entrega da “cesta básica”, consagrada no quotidiano forense
51

. Pesquisa 

realizada em Passo Fundo-Petrópolis, em 2001, revelou que 99% das infrações contra a 

mulher estavam no âmbito da Lei 9.099/95
52

.  

                                                           
48

 BRASIL. Lei nº 9.520, de 27 de novembro de 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9520.htm>. Acesso em: 10 fev. 2013.  
49

 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 39. 
50

 BRASIL. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em: 10 fev. 2013. 
51

 O tipo penal de violência doméstica do artigo 129, § 9º, do Código Penal somente foi introduzido no Código 

Penal pela Lei 10.886, de 17 de junho de 2004, depois modificado pela Lei Maria da Penha ( BRASIL. Lei nº 

10.886, de 17 de junho de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l10.886.htm>. Acesso em: 14 fev. 2013). 
52

 SANTIN, Janaína Rigo; CAMPANA, Josiele Bona; GUAZZELLI, Maristela Piva; CAMPANA, Liziane Bona. A 

violência doméstica e a ineficácia do direito penal na resolução dos conflitos. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Síntese, v. 39, p. 155-170, 2003. p. 161. Comentando a Lei 

9.099/95, referiam as autoras que “assim, se esquece da vítima, se esquece dos objetivos e anseios por ela 

esperados, relativizando-se a merecedora reparação de dano. Considera-se apenas o dano material da infração, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.886.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.886.htm
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A conciliação civil e a exigência de representação para a lesão leve (arts. 74 e 88) 

criaram um modelo conciliatório na violência doméstica. Após noticiar o fato, além de 

retornar para casa sem nenhuma proteção, a vítima era chamada para a audiência preliminar 

em que se tentava apaziguar a situação e reconciliar o casal. Refere STELA VALÉRIA SOARES 

DE FARIAS CAVALCANTI que: 

 

“na verdade, a conciliação que ocorria não era para o ressarcimento dos danos, mas 

para o arquivamento dos autos. Esse arquivamento (ou desistência da vítima) em 

geral, era induzido pelo magistrado ou conciliador, através da insistência feita à 

vítima de aceitar o compromisso (verbal e não expresso) do agressor de não cometer 

mais o ato violento, renunciando ao direito de representar. Em 90% dos casos os 

processos eram arquivados”
53

. 

 

Com base em tal ordenamento despenalizador, os boletins de ocorrência poderiam 

permanecer na Delegacia de Polícia “aguardando representação”. Embora a medida não seja 

ilegal, já que nos termos do artigo 5º, § 4º, do Código de Processo Penal, o inquérito somente 

pode ser iniciado com a representação, a adoção desta providência significava retirar a análise 

do caso do Promotor de Justiça e não trazia qualquer consequência para o agressor.  

Movimentos de mulheres e a doutrina especializada criticaram muito estas 

disposições. Anos mais tarde, a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006
54

, 

vedou a aplicação “nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de 

cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique 

o pagamento isolado de multa”. Foi uma resposta ao trauma pelo processo penal conciliador 

no âmbito da violência doméstica. 

Surgiram modificações sob o âmbito penal, com reflexos para o processo. 

                                                                                                                                                                                     
relegando a um segundo plano, quando não ao esquecimento, o dano psíquico gerado pelo delito, na maioria 

das vezes, fardo que a vítima carrega para o resto da sua vida” (p. 163). 
53

 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica: análise da Lei “Maria da Penha”, nº 

11.340/2006. 4. ed. Bahia: JusPodivm, 2012. p. 198. 
54

 BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 14 fev. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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Em 2004, a Lei nº 10.886 (de 17 de junho de 2004) acrescentou os §§ 9º e 10º ao 

artigo 129 do Código Penal. Criou-se o tipo de “violência doméstica” no parágrafo 9º e uma 

causa especial de aumento de pena no parágrafo 10º
55

. 

Um ano mais tarde, a Lei 11.106, de 28 de março de 2005
56

 conferiu nova redação 

aos artigos 148, 215, 216, 226, 227 e 231 do Código Penal retirando da legislação expressões 

que remetiam à honra da mulher e elevando a pena em razão de vínculo familiar ou afetivo 

com o agente. Outra importante modificação foi a revogação da causa extintiva da 

punibilidade referente ao casamento da vítima nos crimes sexuais. 

Em linhas gerais ocorreram as seguintes alterações: a) a inclusão do companheiro 

(já havia referência ao cônjuge) na qualificadora do crime de sequestro (art. 148, I, do Código 

Penal); b) a substituição da expressão “mulher honesta” por “mulher” no crime de posse 

sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal); c) a substituição de “mulher honesta” por 

“alguém” no crime de atentado ao pudor mediante fraude (que foi revogado pela Lei 12.015, 

de 07 de agosto de 2009
57

); d) o aumento da metade da pena caso o agente seja cônjuge ou 

companheiro da vítima (art. 226, II, do Código Penal), nos crimes então denominados contra 

os costumes; e) a revogação das causas extintivas da punibilidade referentes ao casamento do 

agente com a vítima (art. 107, VII, do Código Penal); f) e o casamento da vítima com terceiro, 

nos crimes cometidos sem violência real ou grave ameaça, se a ofendida não pedisse o 

prosseguimento do inquérito ou da ação em 60 dias contados da sua celebração (art. 107, VIII, 

do Código Penal)
58

. 

Desde o início de nossa história, pela primeira vez a legislação rompeu o elo que 

se estabelecia entre a honra da mulher e a prática de crimes sexuais. A referência à 

“honestidade” da mulher como elementar importava em flagrante discriminação e 

naturalizava diferenças culturais entre homens e mulheres.  

                                                           
55

 Código Penal: “Art. 129: § 9
o
 Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. § 10. Nos 

casos previstos nos §§ 1
o
 a 3

o
 deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9

o
 deste artigo, aumenta-

se a pena em 1/3 (um terço).” 
56

 BRASIL. Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11106.htm> . Acesso em: 14 fev. 2013. 
57

 BRASIL. Lei nº 12.015, de 07 de agosto de 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm>. Acesso em: 14 fev. 2013. 
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 LAVORENTI,  Wilson. Op.cit., p 204-211. 
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A exclusão do casamento como causa extintiva da punibilidade importou em 

reconhecer a dor da vítima independentemente de sua função social. Casamento e repressão 

ao estupro são coisas absolutamente distintas, mas que caminhavam juntas na legislação. 

Tamanho equívoco pode ser comparado à previsão, ora revogada, de que o réu somente podia 

recorrer se estivesse preso, como se tivesse direitos alternativos – liberdade ou recurso. No 

caso das mulheres, as opções eram: a punição do agente ou o casamento.  

O casamento pode gerar dor ainda maior para a vítima estuprada. No Marrocos, 

Amina Al Filali, de 16 anos, cometeu suicídio ingerindo veneno de rato após ter permanecido 

casada por cinco meses com o homem que a estuprou e que a agredia durante o casamento. 

Iniciaram-se movimentos no país para revogar o artigo 475 da legislação, que garante a 

impunidade dos estupradores que se casarem com as vítimas para “restaurar as virtudes”
59

. 

Estas modificações tiveram importantes reflexos no processo. A honestidade da 

mulher deixou de ser objeto de prova, preservando-se a intimidade da vítima. Também, o 

casamento nos crimes contra os costumes deixou de ser um obstáculo à persecução penal e 

apuração desses graves delitos. 

Em 2003, a Lei 10.714 (de 13 de agosto de 2003)
60

, previu a criação de número 

telefônico pelo Poder Executivo, em âmbito nacional, para denúncias de violência contra a 

mulher, surgindo o “disque 180”. No mesmo ano, a Lei 10.778, de 24 de novembro de 2003
61

, 

estabeleceu a notificação compulsória de caso de violência contra a mulher atendida por 

serviços de saúde ou privados
62

. 

Neste contexto de renovação, surgiu a Lei 11.340/2006, que ficou conhecida 

como “Lei Maria da Penha” em razão de sua origem. 
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 SUICÍDIO de jovem forçada a casar com seu estuprador causa protestos. BBC BRASIL. Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120315_amina_filali_rp.shtml>. Acesso em: 14 fev. 2013. 
60

 BRASIL. Lei nº 10.714, de 13 de agosto de 2003. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.714.htm>. Acesso em 14 fev. 2013. 
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 BRASIL. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.778.htm>. Acesso em 14 fev. 2013. 
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 Nos termos do artigo 3º, a notificação compulsória tem caráter sigiloso, obrigando as autoridades sanitárias 

que a tenham recebido.  Somente haverá identificação da vítima, fora do âmbito dos serviços de saúde, em caso 

de risco à comunidade, ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da vítima. 
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Maria da Penha, farmacêutica, era casada com um professor universitário. Após 

anos de violência doméstica, foi vítima de duas tentativas de homicídio praticadas por seu 

marido e ficou paraplégica em 1983. Houve dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, mas o 

agressor de Maria da Penha somente foi preso em 2002 e cumpriu dois anos de pena. Ante a 

repercussão negativa do caso, foi formalizada uma denúncia junto à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), que resultou na 

condenação do Brasil a pagar indenização de 20 mil dólares à Maria da Penha, além da 

recomendação da adoção de medidas para simplificar a tramitação processual (Relatório nº 

54)
63-64

. 

A Lei nº 11.340/2006 inovou. Rompeu com o tradicional processo penal e criou 

um processo dotado de efetividade social, para proteger a mulher e prevenir a violência. 

Extrapolou a noção de que o processo objetiva apurar a verdade e possibilitar a aplicação de 

pena. O processo surge como uma possibilidade de intervenção na história de violência das 

mulheres, protegendo-as, recuperando o agressor e até mesmo adotando medidas cíveis para 

assegurar a subsistência da vítima durante o processo. Houve também uma releitura dos 

papéis das autoridades públicas responsáveis pela persecução penal. Assim, o processo por 

violência doméstica passou a ser constituído de forma multidisciplinar, transformado e 

renovado, para romper o ciclo de violência doméstica. 

Referida legislação tornou-se amplamente conhecida e aos poucos vem ganhando 

credibilidade no País e atingindo vítimas de todas as classes sociais e formas de violência. 

Dez anos antes da lei, predominavam as notícias de crimes sexuais e os registros por vítimas 

de classes populares. Em levantamento realizado pelo IMESC, em São Paulo, constatou-se, 

com base nos boletins de ocorrência registrados em 1996: o predomínio de registros da 

violência sexual (do total de 235 boletins de ocorrência, 166 eram de crimes sexuais e 69 de 

lesão), indicativo de sub-notificação; concentração dos registros entre as classes populares, 

com predominância das vítimas com até o primeiro grau de instrução (62%), inativas ou que 
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exerciam atividades de baixa qualificação (69%); em regra, havia vínculo entre vítima e 

agente (66%) e em sua maioria era decorrente de relações afetivas e familiares (64,6%)
65-66

. 

 

 

1.2 Convenções Internacionais 

 

 

O estudo dos Tratados Internacionais permite compreender a forma pela qual os 

direitos das mulheres foram reconhecidos paulatinamente no mundo. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 nem sequer 

mencionava as mulheres
67

. Em resposta a essa omissão, em setembro de 1791, a feminista 

Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã em que 

defendia a igualdade dos direitos. Contudo, em razão de suas ideias e escritos muito 

avançados para a época, foi condenada à morte e guilhotinada em Paris
68

. 

Refere EMERSON GARCIA que, apesar dos esforços para integrar a mulher no 

cenário sociopolítico nos séculos XVIII e XIX, apenas no século XX houve um efetivo 

avanço. Cita o autor, como demonstrativo desta resistência, que “somente em 1871, o direito 

norte-americano começou a proibir a imposição de castigos corporais, pelo homem, à mulher, 

e isto apenas em alguns Estados da Federação, como Alabama e Massachussets”
 69

. 
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Aos poucos, o tema da igualdade foi ganhando força no cenário mundial. A luta 

dos movimentos feministas, a reivindicação do direito ao voto e o ingresso na mulher no 

mercado de trabalho modificaram aos poucos sua posição na sociedade. Assim, a partir do 

século XX, foram publicados Tratados e Convenções abordando temas específicos 

relacionados às mulheres: Convenção Internacional para a Repressão ao Tráfico de Mulheres 

e de Crianças (Genebra, 1921); Convenção Interamericana sobre a Nacionalidade da Mulher 

(Organização dos Estados Americanos – OEA, Montevidéu, 1933); Convenção 

Interamericana sobre a Concessão de Direitos Políticos à Mulher (Organização dos Estados 

Americanos – OEA, Bogotá, 1948); Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 

89, sobre o trabalho noturno de mulheres (São Francisco,1948); Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho nº 100, sobre a igualdade de remuneração para mão de obra 

masculina e par a mão de obra feminina por um trabalho de igual valor (Genebra, 1951); 

Convenção Internacional sobre os Direitos Políticos da Mulher (Organização das Nações 

Unidas – ONU, Nova York, 1953); Convenção  da Organização Internacional do Trabalho 

nº103, sobre o amparo à maternidade (Genebra, 1952); Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho nº 111, sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão 

(Genebra, 1968); Convenção Internacional sobre a Nacionalidade da Mulher Casada (ONU, 

Nova York, 1969); Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 171, relativa ao 

trabalho noturno (Genebra, 1990); Declaração de Pequim, assinada na 4ª Conferência 

Mundial sobre as Mulheres – ação para a igualdade, desenvolvimento e paz (Pequim, 1995); 

Protocolo Adicional à Convenção Internacional contra Crime Organizado Transnacional, 

relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Trafico de Pessoas, em especial Mulheres e 

Crianças (Organização das Nações Unidas – ONU, Nova York, 2000). 

Tais diplomas contribuíram para o fortalecimento das mulheres, principalmente 

sob o aspecto de reconhecimento de seus direitos políticos, sociais e trabalhistas. Contudo, 

com exceção da Declaração de Pequim, tais instrumentos tratavam de temas específicos e não 

da igualdade propriamente dita entre homens e mulheres. 

De cunho mais genérico, a Declaração de Pequim
70

, assinada na 4ª Conferência 

Mundial sobre as Mulheres (ação para a igualdade, desenvolvimento e paz), datada de 1995, é 
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 Declaração de Pequim, assinada na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, 

Desenvolvimento e Paz, em 15 de setembro de 1995 (CÂMARA DOS DEPUTADOS. Declaração de Pequim, 

assinada na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz, em 15 



25 

 

apontada como um marco no reconhecimento da igualdade e por ter expressamente 

mencionado que “os direitos das mulheres são direitos humanos” (item 14). Em seu texto, os 

Governos participantes da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres comprometeram-se 

a promover “os objetivos da igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres, em 

todos os lugares do mundo, no interesse de toda a humanidade” (item 3) e reconheceram que, 

não obstante o status das mulheres tenha avançado em aspectos importantes desde a década 

passada, “este progresso tem sido heterogêneo, desigualdades entre homens e mulheres têm 

persistido e sérios obstáculos também” (item 5). 

Além desta Declaração, dois instrumentos tiveram fundamental importância para 

o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres: a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) da Organização das Nações 

Unidas, de 1979, e a Convenção de Belém do Pará, de 1994.  

A importância interna destes diplomas decorre do fato de que com a Emenda 

Constitucional nº 45, o artigo 5º, § 3º da Constituição Federal conferiu status constitucional 

aos Tratados e Convenções de Direitos Humanos aprovados pelo Congresso Nacional
71

. 

Estes instrumentos – a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará – apresentam 

âmbitos distintos, compondo o sistemas global (CEDAW) e o sistema regional interamericano 

(Convenção de Belém do Pará) de Direitos Humanos. É de se notar que o sistema “global, 

composto pela estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU) e o regional, formado 

pelos sistemas Interamericano, Europeu e Africano, não são dicotômicos, mas 

complementares”
72

. 

Enquanto a Convenção CEDAW está direcionada à igualdade e não 

discriminação, a Convenção de Belém do Pará tem seu foco na violência contra a mulher, 

definindo a violência doméstica e familiar e suas formas, conforme adiante será salientado. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
de setembro de 1995. Legislação da Mulher, 4. ed., Brasília, DF, Centro de Documentação e Informação, p. 
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1.2.1 Sistema Global: Convenção CEDAW 

 

O ano de 1975 foi aclamado como Ano Internacional da Mulher. No mesmo ano, 

houve a Conferência Mundial sobre a Mulher, no México, e anos mais tarde a Convenção 

CEDAW. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher
73

, conhecida por CEDAW, foi aprovada pela Organização das 

Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979. No Brasil foi aprovada pelo Decreto Legislativo 

nº 26, de 22 de junho de 1994
74

 e promulgada pelo Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 

2002
75

. 

Embora muitos Estados tenham aderido a este instrumento
76

, a Convenção é a que 

recebeu a maior quantidade de reservas por parte dos Estados, muitas delas direcionadas à 

igualdade entre homens e mulheres no seio familiar, com “argumentos de ordem religiosa, 

cultural ou mesmo legal”
77

. Questionou-se, principalmente, o disposto no artigo 29, mas 

foram feitas reservas também aos artigos 4º, 5º, 7º,9º, 10, 11, 13, 15 e o 16
78

. 

Na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 1993, reconheceu-se 

que os direitos das mulheres integram os Direitos Humanos
79

, o que foi reiterado pela 

Declaração de Pequim de 1995. Além disso, clamou-se pela ratificação por todos os Estados 
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da CEDAW, convidando esses Estados a “eliminar as reservas que sejam contrárias ao objeto 

e ao propósito da Convenção, ou que sejam incompatíveis com os tratados internacionais”
80

. 

No Brasil, a CEDAW foi ratificada em 1984, com reservas ao artigo 15, 4 e ao 

artigo 16, 1, letras “a”, “c”, “g” e “h”, que perduraram até 20 de dezembro de 1994
81

. Em 

síntese, estes dispositivos tratam da igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações.  

No artigo 15 consta o tratamento igualitário aos homens e mulheres quanto à 

liberdade de movimento, de escolha de residência e domicílio. Outrossim, prevê o artigo 16 

que os Estados-Partes devem adotar medidas contra a discriminação da mulher no casamento 

e relações familiares, assegurando-se igualdade de direitos quanto ao direito de contrair 

matrimônio (a), direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião de sua 

dissolução (c), direitos pessoais do marido e mulher, inclusive o direito de escolher 

sobrenome, profissão e ocupação (g) e direitos em matéria de propriedade e disposição dos 

bens (h).  

Estas reservas opostas pelo Estado Brasileiro estavam em consonância com o 

sistema familiar patriarcal adotado pelo Código Civil de 1916, instituído pela Lei nº 3.071, de 

1º de janeiro de 1916
82

, que adotava como parâmetro o prevalecimento da vontade do homem. 

A mulher casada, enquanto subsistia a sociedade conjugal, era relativamente incapaz para 

certos atos, sob pena de anulabilidade (art. 6º, II c.c. o art. 147, I, do Código Civil de 1916). 

Assim, competia ao homem a chefia da sociedade conjugal (art. 233 do Código Civil de 1916) 

e era ele quem fixava o domicílio do casal (art. 233, III, do Código Civil de 1916). A mulher 

assumia automaticamente os apelidos do marido e era “auxiliar nos encargos da família” 

(parágrafo único do art. 240 do Código Civil de 1916), o que vigorou até a Lei do Divórcio de 

1977. Quanto ao casamento, considerava-se como erro essencial sobre a pessoa do outro 

cônjuge a ignorância do defloramento da mulher (art. 219, IV, do Código Civil de 1916) e, em 

caso de discordância quanto ao consentimento dos pais para o casamento do filho, prevalecia 

a vontade paterna (art. 186 do Código Civil de 1916). 
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Comentando estas disposições, NAGILA MARIA SALES BRITO critica severamente o 

sistema patriarcial do antigo ordenamento civil: 

 

“digno de repulsa, o Código Civil Brasileiro de 1916, insculpido com base em 

fortíssima concepção patriarcal, pelo qual o casamento gerava a incapacidade civil 

da mulher, passando o marido a agir em seu nome, não podendo ir a juízo, comerciar 

ou até exercer uma profissão sem a autorização marital, configurando-se uma 

situação, a todos os títulos, inconcebível”
83

. 

 

Alguns anos após a Constituição de 1988, como já mencionado, as reservas foram 

retiradas porque eram absolutamente incompatíveis com o sistema legal então vigente no País. 

É importante asseverar que a Convenção CEDAW sempre foi baseada na 

igualdade entre homens e mulheres e na proibição de discriminação. 

A igualdade consta do artigo 15, 1
84

. Além da tradicional previsão de igualdade de 

homens e mulheres perante a lei, consta do instrumento o dever dos Estados-Partes de 

reconhecer a plena capacidade civil das mulheres (em particular, para contratar, administrar 

bens, acessar à Justiça e liberdade de escolha de residência e domicílio) e a nulidade de 

qualquer instrumento que restringir esta capacidade (art. 15, 1, 2 e 3). 

No que diz respeito ao segundo princípio, da não discriminação, os Estados-Partes 

devem adotar medidas para eliminar a discriminação e criar um sistema de proteção jurídica 

dos direitos da mulher (art. 2º). Define-se discriminação como: 

 

“toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou 

resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 

independentemente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da 

mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 

econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo” (art. 1º).  

 

Em linhas gerais, consta da Convenção tratada a proteção da mulher sob os 

seguintes aspectos: 

a) Político: igualdade de direitos de votar e ser votada (art. 7º);  
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b) Nacionalidade: igualdade de direitos para adquirir, mudar ou conservar a 

própria nacionalidade. Assim, o casamento com estrangeiro e a mudança de nacionalidade do 

marido não importam em modificação automática da nacionalidade da mulher (art. 9º);  

c) Educação: orientação em matéria de carreiras, capacitação profissional e acesso 

aos mesmos currículos e mesmos exames e oportunidades dos homens, bem como a 

eliminação do conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em todos os níveis e 

em todas as formas de ensino (art. 10); 

d) Trabalho: igualdade de remuneração e benefícios, seguridade social, proibição 

de demissão por gravidez e direito à licença maternidade (art. 11); 

e) Saúde: em igualdade de condições, acesso aos serviços médicos, com 

assistência gratuita apropriada à gravidez, ao parto e ao pós-parto (art. 12); 

f) Econômico e social: direito a benefícios familiares, a obter crédito financeiro e 

participar de atividades de recreação, esportes e em todos os aspectos da vida cultural (art. 

13); 

g) Direitos das mulheres nas zonas rurais: proporcionando acesso a planos de 

desenvolvimento em todos os níveis, serviços médicos, educação, cooperativas, atividades 

comunitárias, créditos e empréstimos agrícolas e condições de vida salutares (art. 14). 

Em 06 de outubro de 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) aprovou o Protocolo Facultativo à referida Convenção
85

 e criou dois 

mecanismos para fiscalizar o seu cumprimento: o envio das “comunicações” de violação ao 

Comitê competente, por indivíduos ou grupo de indivíduos, desde que esgotados, protelados 

ou ineficientes os recursos de jurisdição interna (arts. 1º a 4º) e a realização de investigação 

com base em “informação fidedigna indicando graves ou sistemáticas violações” dos direitos 

estabelecidos, com possibilidade de visita ao território do Estado-Parte (art. 8º).  
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SILVIA PIMENTEL e VALÉRIA PANDJIARJIAN referem que este Protocolo foi muito 

importante para o cumprimento da Convenção, pois até então o Comitê “somente tinha 

competência para analisar os relatórios elaborados pelos Estados-Partes”
86

. 

Esse instrumento é complementado pela Convenção de Belém do Pará, 

mencionada no próximo item, no que tange à conceituação das formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. 

 

1.2.2 Sistema Regional Interamericano: Convenção de Belém do Pará 

 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, Convenção de Belém do Pará, assinada na 34ª sessão da Assembleia Geral da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), de 06 de setembro de 1994
87

 foi aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 107, de 31 de agosto de 1995
88

 e promulgada pelo Decreto nº 1.973, de 

1º de agosto de 1996
89

. 

Esse instrumento tem grande importância jurídica pois define a violência contra a 

mulher. Segundo consta do artigo 1º:  

 

“Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por  violência contra a mulher 

qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada”(grifo do original). 

 

A Convenção de Belém do Pará ainda delimitou outros aspectos: a violência 

contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica (art. 2º); b) a violência contra 
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a mulher pode ocorrer em três âmbitos (art. 2º); no âmbito pessoal: corresponde ao convívio 

familiar, em unidade doméstica ou relação interpessoal, quer o agressor compartilhe ou não a 

residência o mesmo domicílio, incluindo-se o estupro, os maus tratos e o abuso sexual; no 

âmbito comunitário: corresponde à violência cometida por qualquer pessoa, na comunidade, 

em instituições educacionais, nos serviços de saúde ou qualquer outro local, incluindo-se o 

estupro, o abuso sexual, a tortura, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada, o sequestro e o 

assedio sexual no lugar de trabalho; no âmbito público: aquela praticada ou tolerada pelo 

Estado ou seus agentes. 

No que tange aos direitos, no artigo 3º consta que toda mulher tem direito a uma 

vida livre de violência, gozando de direitos fundamentais como vida, integridade, liberdade e 

proibição de tortura. Destaca-se o direito ao acesso a funções públicas e à participação nos 

assuntos públicos, além de outros direito previstos no artigo 4º, bem como o gozo de direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (art. 5º). 

Especificamente sobre a desigualdade de gênero, o artigo 6º previu dois aspectos 

muito importantes: o direito a não ser discriminada de qualquer modo e o direito à valorização 

e à educação, rompendo-se com padrões estereotipados de comportamento e costumes 

fundados em conceitos de inferioridade ou subordinação. Para tanto, os Estados-Partes 

comprometeram-se a adotar medidas específicas e programas para modificar padrões 

baseados em conceitos de inferioridade ou superioridade de gênero e “papéis estereotipados 

para o homem e a mulher” (art. 8º). 

Havendo qualquer violação aos dispositivos da Convenção de Belém do Pará, 

cabe ao particular fazer uma reclamação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

que decidirá por enviar ou não o caso à Corte Interamericana. A respeito deste mecanismo, 

GUSTAVO NAGELSTEIN explica: 

 

“Quando se trata de uma demanda interposta por particular, pessoa física, 

organismo, órgão, que não seja um Estado Membro do OEA, esta deve ser interposta 

perante a Comissão Interamericana. Assim, antes de tal caso ser passível de 

julgamento pela Corte é preciso que ultrapasse um processo perante a Comissão que 

consiste, sinteticamente, na análise de viabilidade da denúncia formulada contra o 

Estado-Membro ou descumprimento de recomendações previstas no artigo 50 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos”
90

.  
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Este foi o procedimento adotado no caso “Maria da Penha”. 

Nos termos da Convenção de Belém do Pará, os Estados-Partes ainda assumiram 

o compromisso de adotar medidas legislativas necessárias para efetivar os termos da 

Convenção (art. 7º). Entretanto, embora a Convenção tenha sido promulgada no Brasil em 

1996, somente após dez anos adveio a Lei Maria da Penha. 

 

1.3 Direito estrangeiro 

 

1.3.1 América 

 

Na América, em especial na América Latina, a violência doméstica e familiar 

contra a mulher apresenta contornos semelhantes ao que acontece no Brasil, marcada pela 

invisibilidade e a resposta estatal inadequada
91

. 

Independente do país em que ocorra, a violência gera consequências físicas e 

psicológicas semelhantes para a mulher e seus familiares. No México, estudos apontam que os 

jovens de núcleos familiares violentos, que presenciaram ou foram vítimas de violência, têm a 

tendência de incorporar a violência (castigo) como padrão, adotar uma postura rebelde de 

protesto, consumir substâncias como álcool e drogas, fugir de casa ou desenvolver transtornos 

psicológicos
92

. As consequências da violência para a saúde das mulheres são dores crônicas, 

problemas gastrointestinais, estresse, depressão, ansiedade, abuso de substâncias como álcool, 

drogas e remédios, suicídio e contágio por doenças, enfim, debilidade da saúde física e 

mental, dentre outras
93

. 
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Graças aos contornos semelhantes da violência, suas características e 

consequências, é possível identificar traços comuns na legislação nos diversos países 

americanos e incorporar avanços para incrementar o enfrentamento à violência
94

. Além disso, 

o Direito Internacional, vigente na América, torna cada Estado responsável pelo 

enfrentamento da violência, inclusive no plano legislativo.  

Como afirma KATHERINE M. CULLITON, há responsabilidade dos Estados-Parte, 

pois a violência de gênero coloca em risco os direitos à vida e à integridade da mulher; as 

normas vedam um sistema legal tolerante no processo da violência e os Direitos Humanos 

asseguram a igualdade, sem discriminação de gênero
95

. 

Neste Capítulo, serão estudadas as legislações da Argentina, do Chile e dos 

Estados Unidos, enquanto demonstrativos da forma como a violência de gênero é enfrentada 

na América Latina e em um país com o sistema da common law. 

 

1.3.1.1 Argentina 

 

Na Argentina há a Lei nº 26.485, 11 de março de 2009
96

, conhecida como Lei de 

Proteção Integral para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a Mulher.  

A lei considera violência contra a mulher a conduta, no âmbito da vida pública ou 

privada, “com base em uma relação desigual de poder”, o que denota a adoção do conceito de 

violência de gênero. Outrossim, prevê a violência indireta, caracterizada por conduta, como a 

prática discriminatória, que põe a mulher em situação de desvantagem (art. 4º). 

As formas de violência previstas na Lei nº 26.485/2009 são a física, psicológica, 

sexual, econômica/patrimonial e simbólica (art. 5º, 1 a 5). Um aspecto interessante diz 
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respeito à violência patrimonial, que consiste, dentre outras condutas, em limitar os recursos 

financeiros ou privar de meios para uma vida digna (art. 5º, 4, c), bem como limitar ou 

controlar a renda da mulher e a percepção de salários inferiores pela mulher para o mesmo 

trabalho, dentro do mesmo local (art. 5º, 4, d). A violência simbólica, não prevista no Brasil, 

consiste em padrões que por mensagens estereotipadas perpetuam a desigualdade, dominação 

e discriminação, naturalizando a subordinação da mulher (art. 5º, 5). 

Os âmbitos de violência previstos são os seguintes: doméstica (art. 6º, a), 

institucional (art. 6º, b), no local de trabalho (art. 6º, c), contra a liberdade reprodutiva (art. 6º, 

d), obstétrica - pelo pessoal de saúde (art. 6º, e) e na mídia (art. 6º, f). 

A violência doméstica contra a mulher, objeto deste trabalho, é definida na 

Argentina nos seguintes termos: 

 

“a) A violência doméstica contra as mulheres: aquela contra as mulheres por parte 

de um membro do grupo familiar, independentemente do espaço físico em que 

ocorra, que prejudique a dignidade, o bem-estar, a integridade física, psicológica, 

sexual, econômica ou patrimonial, a liberdade, compreendendo a liberdade 

reprodutiva, e o direito ao pleno desenvolvimento das mulheres. Entende-se por 

grupo familiar o originado por parentesco por sangue ou afinidade, casamento, 

uniões de fato, casais ou noivos. Inclui os relacionamentos atuais ou concluídos, não 

sendo necessária a convivência.”
97

 

 

Assim como no Brasil, a definição de violência doméstica compreende relações 

atuais ou pretéritas e não é exigida uma relação análoga à de casamento. 

Há um rol de direitos e garantias mínimas assegurados às vítimas, para os 

procedimentos judiciais e administrativos: gratuidade da acusação; prestação rápida e eficaz; 

de ser ouvida pessoalmente pelo juiz e autoridade administrativa; de ter sua opinião 

considerada no momento da decisão; receber proteção legal urgente; sigilo do processo; 

recebimento de informações sobre o andamento processual; humanidade no trato para se 

evitar a revitimização; direito de provar o fato de forma ampla; direito a opor-se a inspeções 
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corporais fora do estrito âmbito da ordem judicial, sendo que as perícias podem ser 

acompanhadas por alguém de sua confiança e devem ser realizadas por profissionais com a 

formação de gênero; existência de mecanismos para denunciar funcionários por 

descumprimento de prazos e outras irregularidades (art. 16, letras a a k).  

Dentre estas garantias, além daquelas tradicionalmente previstas nas leis contra a 

violência doméstica, nesta ganha destaque a realização da perícia por profissional com 

formação em gênero, o que permite a elaboração de uma perícia mais completa e direcionada, 

apta a identificar sinais de violência psicológica ou agressões passadas. Outro ponto relevante 

é a preocupação com a revitimização, possibilitando-se inclusive a denúncia dos funcionários 

em casos de irregularidades. 

Prevê-se a ainda a denúncia compulsória no artigo 18 por parte dos profissionais 

que atuam em serviços assistenciais e sociais, de educação e da saúde, públicos ou privados, 

que estão obrigados a formular a denúncia, mesmo que o fato não configure delito. Os 

profissionais – policiais, judiciais, sanitários e outros que atendam mulheres vitimadas – são 

ainda  obrigados a informá-las dos seus direitos, serviços disponíveis, assistência no processo 

e como preservar as provas (art. 36). 

Sob o aspecto processual, o rito é sumaríssimo (art. 20), a denúncia (notícia do 

fato) é apresentada perante qualquer juiz ou representante do Ministério Público, oralmente ou 

por escrito, com preservação de identidade do denunciante (art. 21).  

Podem denunciar a vítima mulher ou seu representante, a menina ou adolescente 

diretamente ou por representante legal, qualquer pessoa quando a mulher por sua condição 

física ou psíquica não possa denunciar (art. 24, a a c). Na violência sexual, a vítima é a única 

legitimada (art. 24, d)
98

 e a denúncia é obrigatória pelos profissionais que tomarem 

conhecimento do fato em razão de sua função assistencial, educacional ou de saúde, como já 

mencionado (art. 22, e). 

Durante o processo, a vítima tem direito a ser acompanhada por alguém de sua 

confiança (art. 25), o que se chama de assistência protetora. 

O juiz, ainda que não dotado de competência material, pode adotar medidas 

preventivas (art. 22). As medidas preventivas previstas em lei são basicamente: a proibição de 
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aproximação da residência, trabalho, estudo e locais de frequência habitual da vítima; ordem 

para cessar atos de perturbação ou intimidação, direta ou indireta; devolução de bens pessoais, 

apreensão e proibição de ter armas; assistência médica e psicológica; medidas de segurança na 

casa da vítima; restrições à disposição de bens comuns; reembolso de aposentadoria e 

exclusão da habilitação do autor; acompanhamento da mulher pela polícia para retirar 

pertences de casa; quando há filhos deve ser estabelecida pensão alimentícia temporária; pode 

ser concedida a tutela do menor a um parente; suspensão temporária de visitas e proibição de 

intervir nos cuidados; educação dos filhos; inventariar os bens comuns e particulares e 

outorgar a posse temporária à mulher do mobiliário da casa (art. 26). 

As medidas podem ser cumuladas e o juiz estabelece o prazo máximo em decisão 

fundamentada (art. 27). Em 48 horas da decisão ou denúncia, o juiz deve marcar uma 

audiência sob pena de nulidade (art. 28), para a qual é obrigatório o comparecimento do 

suposto agressor. As partes são escutadas em separado e o juiz adota medidas pertinentes (art. 

28). Da sentença do juiz, cabe apelação no prazo de três dias, com efeito somente devolutivo 

da concessão de medidas e também com efeito suspensivo caso interrompam ou revoguem as 

medidas (art. 33).  

Muito relevante a disposição de que são proibidas as audiências de mediação ou 

conciliação (art. 28), tal como ocorre no Brasil, com a previsão do artigo 41 da Lei nº 

11.340/2006. 

Se houver descumprimento, o juiz pode modificar as medidas, ampliá-las ou 

ordenar outras. No caso da reiteração de descumprimento, além da responsabilidade civil ou 

penal, podem haver as seguintes sanções: advertência, comunicação do fato ao órgão de 

trabalho do agressor, frequência obrigatória a programas reflexivos, educativos ou 

terapêuticos destinados à modificação de suas condutas violentas (art. 32). 

A referida legislação não modificou o Código Penal Argentino no que tange aos 

crimes e modalidade de ação. Assim, são crimes que dependem de instancia privada (uma 

denúncia perante a autoridade competente, condição para a acusação pelo Ministério Fiscal), 

nos termos do artigo 72 do Código Penal, os crimes de estupro e lesões leves (salvo por 

motivos de segurança ou interesse público)
99
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No Código Penal, admitia-se, nos crimes contra a integridade sexual, a 

possibilidade de a vítima maior de 16 anos propor um acordo com o imputado, que poderia, 

ou não, ser aceito pelo Tribunal como um modo mais equitativo de resolver o conflito, tendo 

em conta relação afetiva existente, com resguardo do interesse da vítima. Neste caso, a ação 

penal seria extinta.  

Eis a redação do dispositivo: 

 

“Art. 132: Nos crimes previstos nos artigos 119: 1, 2, parágrafos 3, 120: § 1 º e 130, 

a vítima pode instar o exercício da ação penal pública com a assistência ou 

representação das instituições oficiais ou privadas sem fins lucrativos de proteção ou 

ajuda às vítimas. Se ela tiver mais de 16 anos, poderá propor um acordo com o réu. 

O Tribunal poderá, excepcionalmente, aceitar a proposta que tenha sido feita 

livremente e em plena igualdade, quando, tendo em conta a especial e comprovada 

relação afetiva preexistente, considereque é uma forma mais justa para resolver o 

conflito para melhor salvaguardar o interesse do vítima. Neste caso, o processo é 

encerrado, ou no mesmo caso também poderá haver a aplicação do disposto nos 

artigos 76 e 76 c b, do Código Penal.”
100

 

 

Em 2012, a Lei nº 26.738, de 07 de abril, conferiu nova redação ao dispositivo, 

excluindo a possibilidade de acordo. Na redação atual, consta apenas a assistência à vítima 

por parte de instituições oficiais ou privadas
101

. 

Ainda que tenha havido um incremento no número de denúncias, a doutrina 

salienta que persiste a necessidade de se informar e assistir a mulher vítima de violência 

durante o processo.  

       HAYDÉE BIRGIN e NATALIA GHERARDI referem que na Cidade Buenos Aires, 

no ano de 2006, foram recebidas pelo Juizado de Família 4.386 denúncias de violência 

familiar, das quais 60% das denunciantes eram mulheres e em 50% dos casos os denunciados 
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seus cônjuges ou concubinos. Dadas as peculiaridades desta violência, as autoras salientam a 

necessidade de ser melhorado o acesso à justiça
102

: 

 

“Garantir o acesso à justiça, não só fornecendo assistência jurídica gratuita, mas 

também realizando políticas sociais ativas que apóiem as mulheres durante o 

processo judical, tais como subsídios, preferências para habitação, capacitação 

laboral existência de serviços de cuidado para os filhos menores, entre outros, é 

condição necessária de todas as políticas públicas de prevenção e erradicação da 

violência
103

.” 

 

A análise de julgados que abordam os crimes contra a mulher na Argentina, 

realizada pela Defensoria Geral no estudo “Discriminação de Gênero nas Decisões Judiciais: 

Justiça Penal e Violência de Gênero”
104

 revelou falhas na produção de provas, análise 

fragmentada de provas ou de depoimentos, uso de estereótipos como mulher “mendaz”, 

“instrumental” (que mente para obter algo), “corresponsável” ou “mentirosa” e a necessidade 

de haver provas para corroborar o relato da vítima
105

.  

Além disto, identificaram-se inúmeros casos de revitimização, destrato por 

autoridades públicas, a realização de exames médicos desnecessários e a investigação do 

passado sexual da mulher. Há, por fim, várias críticas ao acordo que era previsto para os 

crimes sexuais e “uma das críticas mais fortes sobre a figura questiona a possibilidade de que 

a vítima possa formular uma proposta de acordo em condições de plena igualdade”
106-107
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1.3.1.2 Chile  

 

No Chile há a Lei de Violência Intrafamiliar: Ley nº 20.066, de 07 de outubro de 

2005
108

. 

A lei tem por finalidade prevenir, punir e erradicar a violência intrafamiliar, além 

de dar proteção às vítimas (art. 1º).  

As medidas de prevenção objetivam proteger pessoas contra a violência 

intrafamiliar, notadamente a mulher, adultos e crianças (art. 3º). Para a prevenção, são 

previstos aspectos importantes como: a implementação de programas com a finalidade de 

modificar condutas que perpetuam o padrão violento, a capacitação de funcionários públicos 

que atuem com violência intrafamiliar e registros estatísticos.  

Este ponto é primordial para se garantir um bom atendimento e a adequada 

prestação de um serviço público.  

Salienta ALEJANDRA MERA que a discriminação de gênero está tão presente na 

sociedade em geral, assim como na chilena, que “sem uma adequada capacitação que indague 

estas complexidades é impossível contar com funcionários atentos e receptivos às 

particularidades destas circunstâncias”. Assim, refere que “a formação dos diversos atores do 

sistema de justiça em temas de gênero e como abordar casos de violência ajuda a melhorar a 

condição das mulheres no sistema de justiça criminal”
109

. 

Pela Lei nº 20.066/2005, o conceito de violência intrafamiliar é amplo: 

 

“Art. 5º. Violência intrafamiliar. Será constitutivo de violência intrafamiliar todo 

maltrato que afete a vida ou a integridade física ou psíquica de quem tenha ou haja 

tido a qualidade de cônjuge do ofensor ou uma relação de convivência com ele, ou 
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seja parente por consanguinidade ou por afinidade em toda a linha reta ou na 

colateral até o terceiro grau inclusive, do ofensor ou de cônjuge ou de seu atual 

convivente. Também haverá violência intrafamiliar quando a conduta referida no 

inciso precedente ocorre entre os pais de um filho comum, recaia sobre pessoa 

menor de idade, adulto maior o incapaz que se encontre sob o cuidado ou 

dependência de qualquer dos integrantes do grupo familiar”
110

 

 

Há divisão da competência civil e penal. Os atos de violência familiar não 

tipificados como delito são julgados pelos Juízes e Tribunais de Família, nos termos da Lei nº 

19.968, de 30 de agosto de 2004
111

. Os delitos são julgados perante um Juiz com competência 

penal, a quem compete aplicar a Lei de Violência Intrafamiliar (Lei nº 20.066/2005), que será 

a seguir estudada. 

Sob o aspecto penal, a Lei de Violência Intrafamiliar (Lei nº 20.066/2005) tipifica 

o maltrato como o exercício habitual de violência física ou psíquica contra uma pessoa 

mencionada no artigo 5º, com pena de prisão no grau mínimo, salvo se configurar delito mais 

grave (art. 14). A habitualidade resta configurada em razão do número de atos cometidos, 

proximidade temporal entre eles, mesmo que sejam vítimas diversas. A investigação somente 

pode ser iniciada se o juiz de família emitiu os antecedentes. 

Ainda sob esse aspecto repressivo, a Lei nº 20.066/2005 introduziu modificações 

no Código Penal do Chile, elevando a pena nos crimes contra as pessoas mencionadas no 

artigo 5º da Lei de Violência Intrafamiliar (art. 21, c). E uma modificação interessante é a de 

que em nenhuma hipótese o tribunal pode considerar como leves as lesões cometidas contra 

pessoas mencionadas no art. 5º. 

Na Lei de Violência Intrafamiliar há previsão de medidas de proteção para a 

situação de risco que podem ser aplicadas pelo Juiz de Família, que se presumem quando o 

ofensor tem problemas de alcoolismo, drogadição, psicológicos ou psiquiátricos indicadores 

de personalidade violenta, quando existir mais de uma denúncia ou condenação por violência 
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intrafamiliar ou quando existirem processos em andamento ou condenações por crimes contra 

pessoas. Além disto, o Tribunal deve adotar cautelas quando a vítima estiver grávida, for 

incapaz ou vulnerável (art. 7º). Na sentença, o Juiz de Família pode impor uma multa, 

revertida pelo Governo aos centros e atenção de vítimas (art. 8º).  

Para a violência constitutiva do delito, há previsão de medidas acessórias e 

cautelares. As medidas cautelares podem ser impostas desde o início da investigação e 

durante o processo pelo Juiz com competência penal (Lei nº 20.066/2005, art. 15). Já as 

medidas acessórias são aplicadas na sentença, sem prejuízo das penas, com prazo não inferior 

a 06 meses e nem superior a um ano com possibilidade de prorrogação, salvo as medidas 

assistenciais que podem conter um prazo diverso (art. 16). 

As medidas de proteção previstas em lei são: obrigação de sair do local 

compartilhado com a vítima; proibição de aproximação da vítima, ou de sua casa, local de 

trabalho, estudo ou outro que frequente com habitualidade; proibição de porte e propriedade 

de armas de fogo; frequência obrigatória a programas terapêuticos ou de orientação familiar, 

com informação ao juízo do início e término do programa.  

Uma inovação interessante e específica desta legislação é a de que, imposta a 

medida de afastamento, caso vítima e agente trabalhem ou estudem no mesmo lugar, deve-se 

oficiar ao empregador ou diretor do estabelecimento para que adote medidas de resguardo 

necessárias (art. 9º da Lei nº 20.066/2005). 

Admite-se a suspensão do processo. Contudo, o juiz deve impor, além das 

condições já previstas no Código de Processo Penal chileno, uma ou mais das medidas de 

proteção (art. 17 da Lei nº 20.066/2005). 

É expressamente proibido o acordo conciliatório. O Código de Processo Penal 

chileno
112

 prevê a possibilidade de um acordo reparatório, quando o fato investigado atinge 

bem jurídico de caráter patrimonial, refere-se a lesões menos graves ou crimes culposos. 

Cumprido o acordo, há extinção total ou parcial do processo (arts. 241 a 243). Na hipótese de 

violência intrafamiliar, além das lesões não serem consideradas leves, o artigo 19 da Lei nº 

20.066/2005 exclui expressamente a incidência do artigo 241 do Código de Processo Penal 

chileno. 
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Esta impossibilidade de acordo é pertinente, pois as mulheres na maioria das 

vezes não se sentem apoiadas para tomar decisões, ainda que submetidas a uma situação de 

violência. A situação agrava-se quando a mulher é acometida de doença, seja ou não 

decorrente da violência. 

 

1.3.1.3 Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos, a primeira legislação genérica a disciplinar a violência 

contra a mulher foi a conhecida como VAWA – Violence Against Women Act. Assinada pelo 

Presidente Clinton em 1994, esta lei expandiu programas e definiu a violência contra a mulher 

como ataque sexual, perseguição e violência doméstica
113

. 

A par disso, cada Estado possui legislação específica a respeito da violência e uma 

das formas mais usadas para o enfrentamento da violência doméstica reside, primordialmente, 

no deferimento de medidas urgentes, as chamadas ordens de proteção civil, com previsão na 

legislação de cada Estado. 

A American Bar Association Commission on Domestic Violence
114

 realizou 

levantamento da legislação estadual a respeito destas medidas. Com base neste levantamento 

foi possível realizar um estudo da legislação de proteção de cada Estado. 

A violência doméstica nos Estados americanos, em regra, compreende condutas 

como violência sexual, perseguição, abuso, ameaça, assédio, violência física e crimes 

patrimoniais. O agressor é o conjugue, convivente, parente ou responsável pela vítima. 

De modo geral, podem requerer a aplicação das medidas as pessoas com relação 

afetiva com o agressor, menores e parentes que moram na mesma casa.  
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Em alguns Estados (Delaware, Florida, Hawai, Nebrasca, New Jersey, Oklahoma, 

Oregon, Tenessee e Washington) a legislação menciona expressamente  violência doméstica 

contra a mulher. No Estado de New York, a legislação preceitua de modo mais detalhado 

quem estão autorizados a requerer a aplicação das medidas: os ex-cônjuges ou pessoas que 

tiveram relação afetiva, mesmo que sem coabitação. 

Questão não uniforme é a possibilidade de ordens de proteção contra parceiros do 

mesmo sexo. Em alguns Estados, como Califórnia, Columbia, Hawai, New Jersey e 

Washington já há previsão expressa de proteção nas relações afetivas homossexuais. Em 

outros Estados (Idaho, Illinois, Indiana e Kansas), embora não haja disposição específica, 

tem-se admitido a proteção em razão da convivência ou relacionamento íntimo. Sob o outro 

extremo, em Louisiana, a legislação protege apenas solteiros do sexo oposto que vivem como 

casados. Em Montana e na Carolina do Norte, a legislação também prevê expressamente 

medidas de proteção para pessoas do mesmo sexo. No último caso, não expressamente em 

relação afetiva, mas enquanto moradores do mesmo local. 

As medidas de proteção mais comuns são: a custódia de filhos, medidas de apoio, 

ordem de expulsão e ordem de afastamento, restituição de bens e valores
115

. As ordens de 

expulsão e de afastamento estão previstas em praticamente todos os Estados americanos, mas 

em Rhode Island há ressalva quando o réu é o único com direito ao imóvel e, na Carolina do 

Sul, exige-se para a aplicação da medida de afastamento que o réu tenha o dever de dar 

suporte à vítima, ou que esta tenha filhos menores dependentes.  

A medida de restituição está prevista em alguns Estados, podendo abranger 

apenas as custas processuais e os honorários. Em New York, diz respeito à restituição de 

valores gastos com médico e o tratamento da vítima.  

Por fim, as medidas têm período de duração que varia de Estado para Estado. A 

legislação prevê um prazo referencial, que pode ser renovado ou modificado pelo juiz. Pode 

ser de um ano (Alabama, Columbia, Georgia, Kansas, Tennessee), dezoito meses (Louisiana), 

dois anos (Indiana, Illinois, New York, Virginia), três anos (Kentucky e Pennsylvania), quatro 

anos (Wisconsin) cinco anos (Califórnia, Ohio) ou de até 10 anos (Arkansas) Estado de 
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Michigan, há o prazo mínimo de 182 dias. Na Carolina do Sul o prazo varia de seis meses a 

um ano.  

Interessante observar que, em muitos locais, há a previsão de que a medida pode 

ser mantida indefinidamente (California, Colorado, Georgia, Montana e outros).  

Na Florida, o juiz decide a duração conforme o caso e, se não houver data de 

expiração, a ordem de proteção é válida até que o juiz a modifique ou revogue. 

 

1.3.2 África 

 

O continente africano, formado por cinquenta e três países, contém uma 

diversidade de culturas e valores. Neste continente, a luta pelo reconhecimento dos direitos 

das mulheres caminha a passos lentos e, ainda hoje, mulheres são vulneradas e mutiladas em 

vários países.  

Dentre os cinco países mais perigosos para as mulheres do mundo (Afeganistão, 

República Democrática do Congo, Paquistão, Índia e Somália)
116

, dois deles estão situados no 

continente africano (República Democrática do Congo e Somália). 

Até 2011, o exército egípcio realizava testes de rotina para verificar se as 

mulheres presas em estabelecimentos militares eram virgens. Uma destas mulheres, Samira 

Ibrahim, detida em um protesto e submetida ao teste de virgindade na frente de muitas 

pessoas, ingressou com uma ação judicial, quando o fato tornou-se conhecido
117

. 

A mutilação genital constitui prática comum em 28 países da África e inclui desde 

a retirada do clítoris (clitoridectomia) até a retirada do clítoris, pequenos e grandes lábios, 

deixando-se uma abertura estreita vaginal (infibulação). Esta prática gera danos irreversíveis à 
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saúde das mulheres, podendo levá-las à morte, por infecção ou tétano, tumores, hemorragia, 

torna o parto extremamente doloroso e difícil
118

. 

Em 2010, organizações da sociedade civil investigaram os países do Egito, de 

Gana, do Quenia, de Malawi, das Ilhas Maurício, da Namíbia, da Nigéria, do Senegal, da 

Uganda, da Tranzânia e do Zimbáue, elaborando o relatório denominado: “Violência contra a 

Mulher na África: uma visão geral”
119

. 

Este relatório revelou o índice de mulheres que sofreram violência física ou sexual 

por parceiro íntimo nos países africanos mencionados: 33,7% (Egito), 22,9% (Gana), 41,2% 

(Quênia), 38,6% (Libéria), 28,4% (Malavi), 35,9% (Namíbia), 18,3 % (Nigéria), 55,9% 

(Tanzânia), 59,1% (Uganda) e 38,2% (Zimbáue). Quanto aos países Ilhas Maurício e Nigéria 

não há estatísticas da violência
120

 

Aponta o relatório que o agressor é normalmente alguém que a vítima conhece, 

como parceiro, familiares, vizinho e outros. E “este é um ponto importante a notar, como 

contribui para que as mulheres não sigam em frente quando são vítimas de violência”.
121

.  

Verificou-se aidna que a polícia não apura corretamente a violência contra a 

mulher, seja por carência de recursos, seja porque não tem sensibilidade para o assunto, seja 

pela banalização da violência. Quanto aos serviços de apoio, há abrigos no Zimbaue (número 

não informado), Namíbia (dois abrigos) e Egito (oito abrigos)
122

. 

Por fim, aponta o relatório a situação legal da mulher na África, indicando a 

existência de legislação específica de enfrentamento à violência doméstica no Egito (Lei nº 

06, de 1998), Gana (Lei de Violência Doméstica de 2007), Malavi (Lei nº 05, de 2006 – Lei 
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para a Prevenção de Violência Doméstica), Namíbia (Lei nº 04, de 2003, Lei de Combate à 

Violência Doméstica), Nigéria (Lei de Prevenção à Violência Doméstica, de 2005), Uganda 

(Lei de Violência Doméstica, de 2009) e Zimbábue (Lei de Violência Doméstica, de 2007). 

Apesar de importantes modificações legislativas, o enfrentamento à violência 

ainda encontra obstáculos nos países da África, como a extrema pobreza de alguns países, a 

ausência de investimentos por parte do Estado e a forte questão cultural.  

Uma das importantes e mais conhecidas legislações do continente Africano é a de 

Angola, que será analisada no próximo item. 

 

1.3.2.1 Angola 

 

Angola constitui um dos Estados-parte signatários da Convenção CEDAW e, pelo 

Decreto Executivo nº 23, de 25 de junho de 2007
123

, aderiu ao Protocolo Facultativo de 1999. 

Em Angola, a Lei nº 25/11 (Lei contra a Violência Doméstica), datada de 14 de 

julho de 2011
124

, foi criada com a finalidade de prevenir a violência, proteger e proporcionar 

assistência às vítimas. 

Nesta Lei há três princípios chamados de “princípios específicos”. São eles: a) 

princípio da prevenção da violência doméstica (art. 4º), que consiste em criar medidas para 

inibir atos de violência doméstica. Dentre estas medidas, está “promover a igualdade de 

gênero” (art. 4º, c); b) princípio da confidencialidade (art. 5º), que consiste em respeitar a 

privacidade, o nome e a honra dos envolvidos nos atos de violência e manter sigilo dos dados 

obtidos no âmbito do processo sobre a violência doméstica; c) princípio da responsabilidade 

criminal (art. 6º), que consiste na punição da violência doméstica nos termos da Lei n° 25/11 

e da legislação penal. 

A Lei não prevê a questão de “gênero”
125

 como um pressuposto para sua 

aplicação, como ocorre no Brasil. Tal como mencionado, a igualdade de gênero é uma das 
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medidas relacionadas ao princípio da prevenção e não condição para que o ato configure 

violência. 

Por isso, a Lei nº 25/11 não menciona a proteção da vítima “mulher”, mas sim a 

“vítima de violência doméstica”. Trata-se de uma lei ampla, cujo âmbito de aplicação 

compreende fatos ocorridos no seio da família, ou em razão de proximidade, afeto, relações 

naturais e de educação, em especial nos abrigos de crianças (“infantários”, nos termos da lei), 

asilos de idosos, hospitais, escolas, internatos femininos ou masculinos, espaços de interesse 

comunitário ou social (art. 2º). 

A violência doméstica compreende as formas de violência sexual, violência 

patrimonial, violência psicológica, violência verbal, violência física e abandono familiar (art. 

3º, 2). Esta última modalidade – não contemplada como forma de violência doméstica pelo 

Direito brasileiro – corresponde a “qualquer conduta que desrespeite, de forma grave e 

reiterada, a prestação de assistência nos termos da lei” (art. 2º, 2, f). Estatísticas revelam que a 

violência mais registrada é a econômica, seguindo-se a psicológica e a física
126

. 

Trata-se de uma lei interdisciplinar. Prevê medidas de educação com finalidade 

preventiva (art. 7º), políticas de sensibilização e informação (art. 8º), aconselhamento familiar 

e formação sobre as questões de gênero e violência doméstica na área de assistência social 

(arts. 9º e 10º). 

As medidas de proteção devem ser adotadas no prazo de 72 horas pelo Ministério 

Público ou pelo Juiz e consistem em: encaminhamento da vítima a abrigo temporário; proibir 

o contato entre a vítima e o agente nos tribunais e outros locais; determinar apoio psicossocial 

à vítima; proibir ou restringir a presença do agente do crime no domicílio ou residência, locais 

de trabalho, estudos e outros frequentados pela vítima; apreender armas do agente e proibir 

uso e posse de armas de fogo; determinar o retorno à residência a quem dela haja saído por 
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razões de segurança pessoal, na presença da autoridade competente (art. 12, 2, letras a a g). 

Sob o aspecto patrimonial há ainda a restituição de bens à vítima (art. 13, 1) e suspensão dos 

contratos celebrados no âmbito da relação de confiança entre os envolvidos. (art. 13, 4). 

Desde a instauração do processo criminal, ao lesado é atribuído o “estatuto de 

vítima”, emitindo-se “declaração da condição de vítima de violência doméstica” (art. 11, 

caput e d).  

Este estatuto cessa com o arquivamento do processo na fase de instrução 

preparatória, por decisão de não pronúncia ou após o trânsito em julgado da decisão, podendo 

as modalidades de apoio social serem mantidas (art. 16, 1 e 2). 

Enquanto vítima, além das medidas protetivas, são adotadas medidas para evitar 

vitimização secundária: oitiva em ambiente reservado e cuidados para que não haja qualquer 

tipo de pressão (art. 14). Até que seja cessado o estatuto de vítima, pelos serviços públicos 

especializados e outras organizações da sociedade civil vocacionadas, é garantido, 

gratuitamente, apoio médico, psicológico, social e jurídico às vítimas de violência doméstica 

(art. 17). 

Para o agente do crime, são previstos programas de recuperação, devendo o 

Estado promover condições necessárias para o apoio psicológico e psiquiátrico (art. 20).  

A lei prevê “encontros reconciliatórios”, sem prejuízo de outros procedimentos e 

medidas que tenham sido adotados, se persistir o conflito entre o agente do crime e a vítima, 

desde que obtido o consentimento expresso de ambos, garantidas as condições de segurança 

necessária e a presença de um mediador credenciado para tal encontro (art. 21).  

Sob o aspecto da prisão, havendo flagrante, o agente permanece preso até ser 

levado ao interrogatório ou até a audiência de julgamento (art. 22). A detenção cautelar pode 

ser ordenada pelo Ministério Público, havendo risco à segurança da vítima ou perigo de 

continuação da atividade criminosa (art. 23). 

A vítima ou seu representante realiza a “queixa” para que as autoridades tomem 

providências (art. 24, 1 e 2). Pode haver desistência dessa queixa em qualquer fase do 

processo (art. 24, 3), salvo em algumas hipóteses como a ofensa grave e irreversível à 

integridade física ou psicológica; a falta reiterada de alimentos à criança e assistência devida à 

mulher grávida; abuso sexual a menores de idade ou idosos sob tutela ou guarda e incapazes; 
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a apropriação indevida de bens da herança que pelo seu valor pecuniário atente contra a 

dignidade social dos herdeiros; a sonegação, alienação ou oneração de bens patrimoniais da 

família, tendo em conta o seu valor pecuniário e o casamento com menores de quatorze anos 

ou incapazes (art. 25, 1, a a f). Quando possível a desistência da queixa, podem ser os 

conflitos resultantes dos atos de violência dirimidos administrativamente pelos órgãos 

públicos ou privados (art. 18). 

Apesar da Lei nº 25/11 tratar de importante evolução da legislação africana, a lei 

angolana tem relevantes falhas.  

Trata-se de uma lei genérica, sem um âmbito de aplicação claramente delimitado, 

em que se compreende tanto a família, como os asilos, abrigos e outros espaços de 

convivência. Nesta lei, a questão de gênero tem relevância secundária, o que não permite a 

adequada repressão da violência contra a mulher. Ademais, há nítido caráter conciliatório, 

permitindo-se a resolução administrativa de conflitos (art. 18), os encontros reconciliatórios 

(art. 21) e a desistência da queixa a em qualquer fase do processo pela vítima (art. 24, 3). 

 

1.3.3 Ásia 

 

A Ásia, o maior e mais populoso continente do mundo, é composto por países 

muito diversos, como Afeganistão, Emirados Árabes, China, Rússia, Síria e Tailândia.  

Este continente conta com uma diversidade de etnias, de crenças e de culturas, o 

que dificulta uma abordagem uniforme da legislação de violência contra a mulher. Assim, 

serão abordados alguns países, que se sobressaem em razão da ausência de proteção à mulher 

ou existência de legislação protetiva específica. 

Um dos aspectos que tem contribuído para a manutenção da violência na região é 

a questão cultural dos países asiáticos: onde a mulher é tradicionalmente vista como ser 

inferior e que se encontra subordinada à vontade do homem.  

Além disso, em muitos países, não há uma lei de enfrentamento à violência 

doméstica ou tampouco existe legislação de igualdade entre homens e mulheres. Na Arábia 
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Saudita, por exemplo, as mulheres não podem exercer atividades quotidianas, como dirigir 

veículos
127

. 

Um exemplo significativo dos entraves culturais ao enfrentamento à violência é a 

situação da mulher na Índia. Neste país, existe a Lei de Violência Doméstica, com vigência a 

partir de 26 de outubro de 2006
128

, mas o recente estupro coletivo e a morte de uma jovem de 

23 anos em um ônibus evidenciou a forma como as mulheres ainda são tratadas. Embora 

formalmente resguardados os direitos das mulheres, “na vida cotidiana elas continuam a ser 

cidadãs de segunda classe” e “sete entre os dez crimes que mais crescem na Índia têm as 

mulheres como vítimas; e o estupro encabeça a lista”
129

.  

Foi noticiado ainda o estupro, por dois homens, de uma adolescente de 17 anos 

que não encontrou apoio na polícia. Esta adolescente cometeu suicídio mediante ingestão de 

veneno e “gravou um vídeo em que, com o rosto coberto, denunciava o caso e a omissão da 

polícia”. Para tentar conter os estupros, autoridades anunciaram que pretendem divulgar fotos 

e dados de estupradores no site da polícia
130

. 

O fator “religião” também é um dos obstáculos à igualdade de gênero e 

eliminação da violência contra as mulheres na região, como também ocorre em Israel e no Irã. 

No Paquistão, como refere MARCELO DI REZENDE BERNARDES, em artigo 

publicado em 2006, para comprovar o estupro “quatro homens religiosos devem testemunhar 

para dizer se houve penetração”, caso não se demonstre a acusação, “o depoimento da mulher 

pode ser considerado sexo ilícito e ela pode ser condenada à morte”
131

 

O Islamismo, uma das religiões dominantes na Ásia, aponta a mulher como 

alguém dotado de sexualidade (ao contrário de religiões ocidentais que negam a sexualidade 

da mulher). Contudo, justamente em razão disso, surge o radicalismo para se “conter” essa 

sexualidade. E “é esta noção da lascívia dificilmente controlável da mulher que 

frequentemente está por detrás das justificações para práticas como a extirpação do clitóris, 
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confinamento e uso do véu”. Para se evitar o adultério, em alguns países, a mulher pode pedir 

divórcio se o marido é incapaz de manter relações sexuais com ela
132

. 

Associa-se, então, a questão da sexualidade dita “desenfreada” da mulher com a 

necessidade de se usar mecanismos de controle, como a mutilação genital. Uma menina 

submetida à mutilação revela a forma como aprendeu a ver o procedimento
133

: 

 

“Minha mãe, minha avó e minha bisavó, todas me disseram que estava certo, que 

sem isso a mulher não conseguiria se controlar e acabaria como prostituta. Aprendi a 

acreditar que assim era mais bonito. Crescemos recitando: ‘uma casa sem porta não 

é bonita’”. 

 

Sob uma abordagem antropológica da violência e o Islã, CLAUDIA VOIGT 

ESPINOLA refere que a lei, os costumes e a religião complementam-se e regulam a vida em 

sociedade, referindo que “nas sociedades muçulmanas existem três variações interligadas: lei 

do estado, lei islâmica e lei dos costumes”. A religião, assevera, permite a incorporação de 

costumes como o uso de véus, confinamento, mutilação genital e a exclusão de mulheres de 

questões relevantes
134

. 

Colocados estes aspectos preliminares, far-se-á uma análise dos direitos da mulher 

em alguns países asiáticos. 
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1.3.3.1 Afeganistão 

 

O Afeganistão é considerado o pior país do mundo para as mulheres viverem, pois 

ainda se pratica a mutilação genital. As mulheres não têm acesso a serviços médicos 

adequados e são submetidas às mais variadas formas de violência sem apoio da família. 

Chega-se a dizer que a violência no país é “endêmica”, atinge todas as classes sociais e 

aproximadamente oitenta por cento dos casos de violência “são cometidos por um membro da 

família, como por exemplo, marido, sogro, primo ou até mesmo filhos”
135.

 

As mulheres que denunciam a violência ou adotam posturas incompatíveis com “o 

que é aceitável para uma mulher, ou não, como trabalhar como polícia ou em meios de 

comunicação social, são frequentemente intimidadas ou mortas”.
136-137

 

Algumas mulheres vivem situação tão desesperadora que ateiam fogo ao próprio 

corpo para fugir da violência. Meninas de dez ou onze anos já se casam e o divórcio depende 

da comprovação de que o marido não sustenta a família e se mantém ausente por longos 

períodos. Contudo, como aproximadamente 80% das mulheres são analfabetas, poucas 

conhecem seus direitos.
138

 

Em artigo datado de 2004, MARK A. DRUMBL salienta a influência do Islamismo e 

das leis costumeiras na justiça local. Sob o regime do Talibã no Afeganistão, refere o autor, as 

mulheres eram vítimas de escravidão sexual, casamento forçado, estupros e chicoteamento 

público. Somente podiam trabalhar em circunstâncias excepcionais na área de saúde e 

serviços humanitários. À época do Talibã, foi institucionalizado um “apartheid de gênero”
139

. 
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Apesar da queda do regime do Talibã, a situação das mulheres sofreu poucos avanços na vida 

quotidiana. 

Anos mais tarde, em agosto de 2009
140

, foi publicada a EVAW, a Lei sobre a 

Eliminação da Violência contra as Mulheres
141

. Além da proteção, prevenção e processo dos 

autores de violência, um dos objetivos da lei é lutar “contra os costumes, tradições e práticas 

que causam violência contra as mulheres e que são contra a Sharia Islâmica”
142

, o que denota 

o repúdio aos costumes nocivos, mas permanece a influência da religião na lei, expressamente 

publicada em nome de Alá.  

Uma das formas de prevenção, por exemplo, consiste em desenvolver programas 

para pregadores, oradores e mulás de mesquitas, para que possam falar sobre direitos legais, 

religiosos e obrigações de homens e mulheres (art. 9º, 1). 

A violência é o ato que gera dano à personalidade, corpo, propriedade e alma da 

mulher (art. 3º, 2). O artigo 5º da EVAW lista atos de violência contra as mulheres, como o 

estupro, prostituição forçada, emprego de fogo, produtos químicos ou outras substâncias, 

lesão corporal, venda de mulheres para casamento, “baad”
143

, casamento forçado ou proibição 

de casamento, proibição de trabalho ou estudo, casamento de menores, isolamento forçado, 

recusa ao pagamento do dote, casamento com mais de uma mulher fora das hipóteses do 

artigo 86 do Código Civil e outros.  

A lei disciplina a violência nos âmbitos residencial, governamental e não 

governamental, organizações, locais públicos, transporte ou outros lugares (art. 4º). 

Assegura a lei o direito das vítimas processarem os agressores, bem como de 

terem acesso ao abrigo, aos serviços de saúde e assistência jurídica, indenização da violência 

e confidencialidade (art. 6º). 
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Sob o aspecto criminal, há pena de morte para estupro com resultado morte (art. 

17, 1) e, nos crimes de estupro contra mulheres adultas ou menores, o agente deve pagar dote 

à vítima (art. 17, 3). Se o agente queima a mulher com substância tóxica ou a faz ingerir 

veneno (conduta muito comum no país), é punido com pena de prisão até dez anos (art. 20, 1). 

A pena é agravada se estes atos têm por fim impor o medo na sociedade, proibir o exercício 

de direitos civis, quando haverá prisão por longo prazo ou pena de morte (art. 20, 2). Quando 

da venda de mulheres para o casamento, ou compra de uma mulher, há prisão de até 10 anos 

(art. 24), pena que também é estabelecida para o “baad” (art. 25). 

Por fim, a lei não prevê medidas de proteção à mulher no âmbito do processo, 

apenas menciona as medidas destinadas a erradicar os fatores de violência (medidas 

preventivas) e aquelas para dar apoio às vítimas de violência (medidas de suporte) (art. 9º e 

10).  

Há poucas disposições de cunho processual. A lei prevê a necessidade de queixa 

de violência pela própria vítima ou seus parentes, na Polícia, Tribunais ou Departamentos do 

Ministério da Justiça, informando-se o Ministério da Mulher, que poderá adotar as medidas 

necessárias (art. 7º). Sem esta medida, não são tomadas providências pelas autoridades. 

Ademais, a vítima pode desistir em qualquer fase, desde a investigação até a sentença, quando 

se interrompe a punição (art. 24.2). 

Um aspecto positivo é que a EVAW cria uma comissão composta de Ministérios, 

Procuradoria e Tribunal, para avaliar a violência, estabelecer programas, atividades 

governamentais, sugestão de normas e estatísticas (arts. 15 e 16). 

Apesar de representar um marco na história dos direitos da mulher no país, a lei 

ainda não é adequadamente aplicada. 

Em janeiro de 2010, mulheres afegãs reuniram-se em Londres, antes da 

Conferência sobre o Afeganistão, para firmarem recomendações. Nesta ocasião, ativistas 

mencionaram que “houve uma taxa muito alta de ataques mortais contra as mulheres 

defensoras dos direitos humanos e das mulheres em funções públicas proeminentes” e 

mulheres correm o risco de ataques com ácido ao saírem nas ruas
144

, embora a legislação 

criminalize as lesões químicas contra mulheres. 
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Em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou um relatório sobre a 

aplicação da EVAW no Afeganistão
145

. Segundo consta do relatório, os costumes, a tradição e 

a desigualdade fortemente arraigados levam à ocultação de abusos na família e a uma postura 

omissa das autoridades públicas. Uma das críticas apontadas à lei é a omissão ao 

procedimento a ser adotado pelas autoridades quando a mulher foge para escapar de um 

casamento forçado ou violência. Refere o relatório que, embora a lei criminalize tais 

condutas, não protege as mulheres, havendo um elevado número de mulheres detidas pelos 

chamados “crimes morais”. 

O relatório aponta como falha da lei a necessidade de queixa pela vítima ou 

parentes, inclusive para crimes graves. Assim, “se nenhuma queixa é apresentada ou a mulher 

retira a queixa, devido à pressão da família ou medo de represália, o Estado não é obrigado a 

investigar ou processar”
146

. 

Outra crítica diz respeito à possilibidade de a vítima desistir do processo a 

qualquer momento, um dos dispositivos mais invocados nos casos concretos. Embora muitos 

sejam favoráveis à desistência, em razão das elevadas penas e do impacto que a prisão gera na 

vida social e econômica das mulheres, ele torna vulneráveis as vítimas. 

Por fim, menciona o relatório citado que o artigo 42 da EVAW, que veda o perdão 

ou redução das penas por violência contra a mulher, foi declarado inconstitucional pela 

Suprema Corte do país por ofender a prerrogativa do Presidente de conceder perdão. De 

qualquer forma, este artigo não era aplicado pelo Ministério Público, que optava por utilizar o 

Código Penal justamente em razão da vedação de perdão constante da EVAW. 
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1.3.3.2 Camboja 

 

O Camboja é um país que tem se destacado no enfrentamento legal da violência 

de gênero. 

Adotou legislação que proíbe a aplicação de punições físicas em estabelecimentos 

de ensino
147

 e, em 24 de outubro de 2005, a Lei de Prevenção de Violência Doméstica e 

Proteção de Vítimas
148

. 

Nesta lei, entende-se por violência doméstica aquela que envolve marido e 

mulher, crianças dependentes e pessoas que vivem sob o mesmo teto e que são dependentes 

da família (art. 2º).  

Compreende atos contra a vida (homicídio premeditado, doloso ou involuntário), 

contra a integridade física (abusos físicos, com ou sem armas), tortura ou atos cruéis (atos que 

geram danos psicológicos ou físicos) e agressão sexual (sexo violento, assédio sexual e 

exposição indecente) (arts. 4º a 8º). 

Para proteger as vítimas, a Polícia Judiciária ou outra autoridade pode apreender 

armas, fazer a remoção de autores ou vítima, oferecer assistência, abrigo e assistência médica, 

mediar as partes e informar a vítima de seus direitos (art. 13). A autoridade ainda pode emitir 

decisão administrativa com a proibição de praticar violência, de destruir propriedades ou 

dispor de bens, de aproximação, ingresso na casa ou lugares onde a vítima permanece ou 

trabalha, podendo beneficiar membros da família da vítima e outras pessoas (art. 14). 

Não se admite conciliação ou mediação, quando há crime ou contravenção grave 

(art. 17), hipótese em que deve haver um processo penal (art. 19). Nas ofensas menores, ou 

pequenos crimes, não há processo se a vítima adulta não o deseja, mas, havendo repetição da 

violência, a lei penal é aplicada mesmo ante a discordância da vítima (art. 36). 

As ordens de proteção impostas pelos tribunais atingem agentes e pessoas 

envolvidas e têm natureza de medidas civis (art. 20). Numa primeira fase, há a ordem de 
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proteção temporária pelo prazo de dois meses, durante o período de emergência, e, na segunda 

fase a ordem de proteção pode durar seis meses, durante a investigação e o processo (art. 23). 

Além das medidas administrativas já referidas, a ordem de proteção judicial pode incluir 

proibição de contato, guarda e visita das crianças, apoio financeiro pelo responsável (art. 25). 

A medida pode ser concedida de plano, ou o responsável é chamado a se pronunciar em cinco 

dias (art. 29). 

Apesar disto, há notícia de que a lei não tem sido suficiente para enfrentar a 

violência doméstica, tendo em vista a cultura de inferioridade da mulher e as falhas da própria 

lei.  

O relatório elaborado pelo Comitê de Mulheres do Camboja (CAMBOW)
149

 

aponta que a lei não protege casais que não vivem sob o mesmo teto, como amantes, 

separados e namorados. Apesar da omissão, não houve ampliação do texto por se entender 

que haveria um incentivo à “promiscuidade” e sexo fora do casamento.  

Neste relatório, consta ainda que, em dissonância com a CEDAW, da qual o país é 

signatário: não há previsão de violência econômica; a violência psicológica, embora prevista 

na Lei de Violência, não está tipificada na lei penal; há a possibilidade de conciliação em 

“delitos menores”, mas não há definição legal destes delitos menores, abrindo-se a 

possibilidade de mediação ou conciliação em crimes mais graves. Menciona-se, também, que 

os Tribunais não têm admitido a legítima defesa das mulheres que praticam homicídio contra 

seus agressores, nem reconhecem o estupro marital
150

. 

No Camboja é muito comum o ataque às mulheres com ácido, o que causa graves 

e irreversíveis deformações. Em razão disto, em 31 de dezembro de 2011, foi publicada a lei 

conhecida como Lei contra o Ataque de Ácido
151

, em que a conduta criminosa é punida com 

até 30 anos de prisão, conforme a gravidade das lesões, e regula a venda de ácidos como 

                                                           
149

 CAMBOW – CAMBODIAN COMMITTEE OF WOMEN. Violence Against Women: How cambodian laws 

discriminate against women. Disponível em: <http://cedaw-

seasia.org/docs/cambodia/ViolenceWomenReport2007_ENG.pdf.>. Acesso em: 30 dez. 2012. 
150

 CAMBOW – CAMBODIAN COMMITTEE OF WOMEN. Violence Against Women: How cambodian laws 

discriminate against women. Disponível em: <http://cedaw-

seasia.org/docs/cambodia/ViolenceWomenReport2007_ENG.pdf.>. Acesso em: 30 dez. 2012. 
151

 CAMBOJA. Law on Regulating Concentrate Acid, de 31 de dezembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.sithi.org/temp.php?url=view_law.php&&id=207>. Acesso em: 05 jan. 2013. 

http://cedaw-seasia.org/docs/cambodia/ViolenceWomenReport2007_ENG.pdf
http://cedaw-seasia.org/docs/cambodia/ViolenceWomenReport2007_ENG.pdf
http://cedaw-seasia.org/docs/cambodia/ViolenceWomenReport2007_ENG.pdf
http://cedaw-seasia.org/docs/cambodia/ViolenceWomenReport2007_ENG.pdf
http://www.sithi.org/temp.php?url=view_law.php&&id=207


58 

 

forma de inibir os ataques (no país é possível comprar um litro de ácido por aproximadamente 

um dólar)
152

. 

 

1.3.3.3 China 

 

Na China, estatísticas indicam que há violência de gênero em 25% a 35% dos 

lares, atingindo em sua maioria mulheres e crianças, enquanto os agressores são 90% homens.  

A Federação das Mulheres da China, organização governamental, apurou que “24,7% de 

quase 126.000 mulheres e meninas com mais de 10 anos sofreram violência doméstica”, nas 

modalidades física, sexual, psicológica e econômica. Há uma tradição de preservação da 

família, representada pelo ditado “não se deve expor a feiura da família”
153

 que contribui para 

o silêncio. Apenas parte das mulheres casadas têm autonomia para decisões e os abusos 

mantêm-se graças ao sistema patriarcal baseado na autoridade do homem
154

. 

Neste país, não há uma lei específica de enfrentamento à violência doméstica, mas 

existe uma lei que reconhece os direitos das mulheres: a Lei da República Popular da China 

sobre a Proteção dos Direitos e Interesses das Mulheres de 1992, de 03 de abril de 1992,  

alterada em 28 de agosto de 2005
155

.  

Esta lei prevê a igualdade de direitos entre homens e mulheres, proíbe a 

discriminação, os maus tratos, o abandono e o abuso físico de mulheres (art. 2º); assegura 

direitos políticos (art. 9º); assegura os direitos à cultura, à educação e ao trabalho (arts. 15 e 

22), assegura os direitos relativos à pessoa (arts. 36 e seguintes), dentre os quais, a proibição 

de abandono e morte de bebês do sexo feminino, assim como a discriminação contra mulheres 
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que dão à luz a bebês do sexo feminino ou são estéreis (art. 38); assegura os direitos à honra e 

à imagem (art. 42); assegura o direito à liberdade para casar e divorciar-se (art. 44).  

Nesta lei, quanto à violência doméstica, há a previsão de sua proibição contra as 

mulheres e o Estado deve adotar medidas para preveni-la e erradicá-la (art. 46). 

 

1.3.3.4 Irã 

 

No Irã, ou República Islâmica do Irã, a cultura e a religião têm forte influência na 

legislação e não se verifica progresso no enfrentamento à violência contra a mulher. Ao 

contrário, os movimentos em prol das mulheres têm sido perseguidos e reprimidos.  

Em 2010, duas pessoas foram condenadas a seis meses de prisão e multa porque 

participaram de campanha para recolher assinaturas pela reforma de leis de discriminação 

contra as mulheres
156

. 

A religião está presente na lei. O Código Criminal de Procedimento, de 19 de 

setembro de 1999
157

, refere que todos os crimes contém um aspecto divino (art. 2º) e as 

testemunhas, em nome da Sharia, devem ter atributos como maturidade, sabedoria e fé, dentre 

outros, não se admitindo o depoimento da testemunha imoral, mesmo que arrependida (art. 

155, caput e item 3).  

A única legislação informada à Organização das Nações Unidas quanto à defesa 

da mulher diz respeito ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, noticiada por ocasião do 

Fórum de Viena ao Combate ao Tráfico Humano
158

. 

A Lei de Proteção da Família, de 24 de junho de 2007
159

, prevê a criação de 

Tribunais de Família com competência para julgar aspectos relacionados cancelamento de 
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noivado, casamento, dote, divórcio, filhos, alimentos e outros.  Junto ao Tribunal, atua um 

Centro de Aconselhamento, que tem por finalidade reforçar valores familiares, evitar os 

conflitos e em especial evitar o divórcio (art. 17). Os casais que pretendem se divorciar, 

mesmo quanto há consenso, sempre são encaminhados a este centro e se tenta uma 

reconciliação. 

Recente relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas
160

 revelou que, 

embora na lei civil a idade mínima para casamento de meninas seja de 13 anos, há casamentos 

de crianças com idade inferior a 10 anos e “em 24 de dezembro de 2011, o Chefe do 

Departamento Geral de Registro de Documentos de Hormzgan informou que cinco meninas, 

com menos de dez anos de idade, casaram-se na província”
161

. Ativistas sofrem represálias e 

perseguição, algumas foram condenadas por participar de organização ilegal e conduta contra 

a segurança nacional.  

No Irã, a violência doméstica existe em larga escala e, aponta o relatório citado,  

que ao menos 66% das mulheres iranianas foram vítimas de violência, ao menos uma vez 

depois do casamento. 
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1.3.3.5 Israel 

 

Em Israel, divulgou-se a notícia de que recentemente uma menina de oito anos 

sofreu agressões e repúdio por extremistas religiosos por não se vestir da “forma adequada” e 

há o costume imposto de que mulheres devem se sentar na parte traseira do ônibus
162

-
163

. 

Neste país, a questão religiosa e cultural é um forte obstáculo à eliminação da violência e 

discriminação contra as mulheres. 

Embora não se tenha notícia de uma lei específica de enfrentamento à violência 

doméstica, estão sendo introduzidas alterações pontuais na legislação para a defesa das 

mulheres e para tornar efetiva a Lei nº 5.711, de 1951
164

, que estabelece a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e proíbe a discriminação. 

Conforme informações fornecidas pelo país à Organização das Nações Unidas, 

ocorreram as seguintes alterações legislativas
165

:  

a) Em 2001, a legislação incluiu o stalking, que consiste em uma perseguição ou 

assédio intimidante, possibilitando-se a emissão de ordem judicial de proteção por seis meses, 

com possibilidade de prorrogação por até dois anos.  

b) No mesmo ano, surgiu a Emenda nº 07 para Prevenção da Violência no Direito 

de Família, obrigando profissionais a notificar a violência física ou sexual praticada por 

cônjuge, atual ou anterior. 

 c) Desde 2004, há possibilidade legal de proibir um agressor sexual de trabalhar 

ou morar nas cercanias da casa ou emprego da vítima, se houver risco de dano psicológico à 

vítima dada a proximidade do agente. Na mesma linha, uma lei de 2006 permite a imposição 

de restrições aos criminosos sexuais mesmo após a sentença.  
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d) Em 2008, houve elevação das penas para os crimes praticados contra cônjuge, 

familiares ou menores de idade. Assim, se a pessoa pratica violência ou danos corporais ao 

cônjuge, ou pessoa publicamente conhecida como cônjuge, a pena poderá variar de 03 a 06 

anos de prisão. 

e) Mais recentemente, em 2012, foi elevado o prazo prescricional da Lei de 

Assédio Sexual para sete anos, dadas as peculiaridades e a dificuldade de se denunciar este 

tipo de crime.  

O Comitê para o Avanço da Condição da Mulher na Sociedade Israelense
166

 tem 

emitido, desde 2002, Resoluções para dispor sobre o tráfico e acolhimento de mulheres 

traficadas para fins de prostituição. 

Assim, em Israel, tem havido um esforço do Governo em enfrentar a violência 

contra as mulheres mediante modificações legais esparsas, mas até o momento não foi 

adotada uma legislação específica sobre a violência contra a mulher. 

 

1.3.4 Europa 

 

Na Europa, principalmente desde a década de 90, fortaleceram-se os movimentos 

de enfrentamento à violência contra a mulher.  

Dois anos após Declaração de Pequim, de 1995, na 4ª Conferência Mundial sobre 

as Mulheres, a Comissão Europeia instituiu o programa Daphone e declarou a intolerância à 

violência. No mesmo ano, foi criado o Centro Europeu de Ação Política sobre a Violência 

contra a Mulher e o Observatório Europeu sobre a Violência contra a Mulher
167

. O Conselho 

da Europa adotou a Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres 

e a Violência Doméstica, em Istambul, em 11 de maio de 2011
168

. 
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Esta Convenção tem por finalidade: proteger as mulheres; eliminar a 

discriminação; adotar um quadro global com políticas e adotar medidas de assistência para 

todas as mulheres vítimas, promovendo a cooperação internacional e apoiando as 

organizações e serviços (art. 1º). A Convenção compreende todas as formas de violência, 

incluindo a doméstica e com destaque especial para a violência de gênero (art. 2º).  

Define-se violência de gênero como aquela “dirigida contra a mulher por ser 

mulher ou que afeta desproporcionalmente as mulheres” (art. 3º, d). São tratados aspectos 

como a prevenção (art. 12 a 17); proteção e apoio (art. 18 a 28); direito material, com a 

conceituação das formas de violência (psicológica, física, sexual, casamento forçado, 

mutilação genital, aborto forçado, assédio sexual – arts. 29 a 43); investigação, ação, direito 

processual e medidas de proteção (arts. 49 a 58); imigração e asilo (arts. 59 a 61) e a 

cooperação internacional (art. 62 a 65). 

Outrossim, há um movimento por parte do Parlamento Europeu no enfrentamento 

da violência doméstica, exortando os Estados-membros a adotar providências para combater a 

violência contra a mulher.  

Nesta linha, exemplificativamente, em 24 de março de 2009, o Parlamento 

Europeu emitiu Resolução
169

 para o enfrentamento à mutilação genital feminina na União 

Europeia, praticada em razão da imigração, na qual consta que os Estados-membros devem 

criar legislação, caso ainda não existente, bem como adotar providências para reprimir essa 

prática
170

.  

Sob o aspecto da legislação interna, refere STELA VALÉRIA SOARES DE FARIAS 

CAVALCANTI que o enfrentamento à violência doméstica na Europa tem ocorrido mediante a 

inclusão de tipos penais de lesão ou maus tratos de mulheres no ordenamento penal e não 

mediante legislação específica de enfrentamento à violência (salvo na Espanha). Assim, 
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menciona, há crime de maus tratos na legislação penal da Alemanha (art. 225), Portugal (art. 

152), Itália (art. 571-572) e Espanha (art. 425)
171

. 

FRANCISCO JAVIER LAVRADOR, PAULINA PAZ RINCÓN PILAR DE LUIS e RÓCIO 

FERNÁNDEZ-VELASCO apontam que dos quinze países que compõem a União Europeia, onze 

instituíram um Plano Integral de Ação, mas poucos possuem uma lei específica de violência 

contra as mulheres
172

. 

A análise da evolução legislativa dos países integrantes da União Europeia 

permite identificar a existência de leis de proteção e defesa das mulheres em alguns países 

europeus. As tendências de tipificar condutas isoladas e legislar sobre violência doméstica 

caminham juntas, emergindo como referência legislativa a Espanha. 

Com base em dados coletados pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

constatou-se a existência de leis de proteção contra a violência da mulher ou família em 

diversos países. Dentre os países analisados, a Organização das Nações Unidas (ONU) aponta 

a seguinte realidade
173

: 

 

a) Áustria 

Na Áustria há a Lei de Proteção contra a Violência de 1997 e a segunda Lei de 

Proteção contra a Violência de 2009. Esta última: eleva as penas para a violência persistente e 

sexual; na violência sexual contra menores, prorroga o lapso prescricional até que a vítima 

complete 18 anos; prevê sigilo dos dados da vítima e assistência psicossocial enquanto 

perduram os processo penal e civil; emenda a Lei de Compensação de Vítimas de Crime, 

prevendo o pagamento de 1.000 (mil) Euros às vítimas de lesões graves e 5.000 (cinco mil) 

Euros para as vítimas com sequelas permanentes. Um aspecto relevante é o de que a medida 

cautelar contra a perseguição não depende do início do processo principal e pode perdurar por 

até um ano, com validade prorrogada se houver o descumprimento pelo autor, bem como 
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pode ser solicitada no juízo da residência da vítima, já que anteriormente era solicitada na 

residência do agressor). 

 

b) Bulgária 

Na Bulgária há a Lei de Proteção contra Violência Doméstica de 2005 e um 

Projeto de alteração desta lei datado de 2009. A lei cria um procedimento de urgência civil, 

contém disposições de processo penal e prevê a interpretação a prova civil favorável à vítima 

de violência. 

 

c) Chipre 

No Chipre há a Lei da Violência na Família (Prevenção e Proteção das Vítimas) 

de 2000, alterada em 2004. A Lei prevê crimes e penas, aspectos procedimentais, medidas de 

proteção, a restrição provisória do suspeito ou remoção da vítima, além do sigilo quanto à 

identidade da vítima. 

A lei prevê um aspecto interessante, de que a violência (física, sexual ou 

psicológica) praticada na presença de menores constitui um ato de violência contra o menor, 

se houver a possibilidade de dano psíquico. Outro aspecto relevante é o de que é admitida 

como prova a gravação de um vídeo, pela vítima ou outra pessoa, se esta pessoa não puder 

comparecer ao tribunal. 

 

d) Finlândia 

Na Finlândia há uma Lei, de 2005, que prevê “ordens de restrição” dentro da 

família e um regulamento, de 2009, com recomendações para os profissionais de saúde para 

prevenção da violência interpessoal e doméstica. 

 

e) Grécia 

Na Grécia há a Lei para Combater a Violência Doméstica, datada de 2006, com 

disposições de caráter penal e processual. 
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f) Hungria 

Na Hungria, em 2007, foi tipificada a conduta de stalking (art. 176-A), com pena 

máxima de dois anos de prisão e, em 2006, a Lei nº 51, que instituiu medidas cautelares em 

processos criminais, cujo objetivo primordial foi a prevenção de violência doméstica. 

 

g) Itália 

Na Itália, a Lei nº 304, de 2003, estabelece medidas de proteção nas relações 

familiares e a Lei nº 11, de 2005, prevê projetos contra a violência, como abrigos. Há ainda 

leis regionais na Calábria, Ligúria, Sardenha, Tosca e Abruzzo, para a implementação de 

medidas e projetos sobre a violência contra as mulheres. 

 

h) Lituânia 

Na Lituânia há a Lei de Proteção contra a Violência de 2011 e um regulamento de 

2008, estabelecendo recomendações aos policiais que trabalham com violência doméstica. 

 

i) Luxemburgo 

Em Luxemburgo há a Lei de Violência Doméstica de 2003 e, o Projeto de Lei nº 

5.908, contra o casamento forçado. 

 

j) Ilha de Malta 

Na Ilha de Malta há a Lei sobre Violência Doméstica de 2006, um regulamento 

contra o assédio sexual de 2008 e uma circular destinada à polícia, Circular nº 55/07, 

determinando que os policiais devem atender as vítimas de violência de forma diferenciada, 

dando-lhes apoio e tomando providências, já que os procedimentos são ex oficio. 

A Lei de Violência Doméstica da Ilha de Malta confere uma definição abrangente 

para violência e compreende pessoas casadas, divorciadas ou com casamento anulado, que 

moram na mesma residência ou tenham convivido com o agente até um ano antes da infração, 
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além de adultos que compartilhem a casa, pais, filhos e outros familiares, por vínculo 

sanguíneo ou de afinidade até terceiro grau. Há ainda a previsão da criação de uma Comissão 

sobre a Violência Doméstica, vinculada ao Governo, com a finalidade de desenvolver 

projetos.  

 

l) Romênia 

Há Lei sobre Prevenção e Luta contra a Violência Familiar, Lei nº 217, de 2003. 

A lei conceitua violência doméstica, como aquela que causa sofrimento físico, psicológico, 

sexual ou prejuízo material, bem como a que impede a mulher de gozar de seus direitos e 

liberdades fundamentais. 

Assim, vários países têm legislação específica de enfrentamento à violência contra 

a mulher, mas nem sempre estas leis criam um sistema protetivo para a mulher, hipótese em 

que o enfrentamento ocorre por planos de atuação nacional de enfrentamento da violência.  

Há na legislação europeia alterações pontuais para combater tráfico de mulheres, 

violência sexual, assédio sexual, stalking e mutilação genital. Exemplificativamente, a 

mutilação genital feminina, senão a mais veemente, uma das maiores expressões de violência 

de gênero cometida no mundo, foi tipificada e coibida em alguns países como a Dinamarca e 

a Itália. 

Conforme informações da base de dados da Organização das Nações Unidas
174

, na 

Dinamarca a conduta de mutilação da mulher foi tipificada em 2003 e consiste em retirar no 

todo ou em parte o órgão sexual feminino, com pena de prisão até seis anos (art. 245-A do 

Código Penal). Em 2009, houve o primeiro julgamento com a condenação da mãe responsável 

pela “circuncisão” de duas filhas.  

Na Itália, em 2006, foi introduzido o artigo 583 ao Código Penal que pune com 

pena de quatro a doze anos a mutilação ou lesão de órgão genital sem finalidade 

terapêutica
175

. 
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 Disponível em: <http://sgdatabase.unwomen.org>. Acesso em: 08 jan. 2013. 
175

 Conforme base de dados das ONU Mulheres (Disponível em: 

http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=30477&baseHREF=country&baseHREFId=43

0. Acesso em: 07 jan. 2013. 

http://sgdatabase.unwomen.org/
http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=30477&baseHREF=country&baseHREFId=430
http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=30477&baseHREF=country&baseHREFId=430
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A seguir, serão estudadas as legislações de alguns países europeus, apontadas 

como referência no enfrentamento à violência contra a mulher. 

 

1.3.4.1 Espanha 

 

O Direito espanhol passou por inúmeras evoluções até a disciplina das medidas de 

proteção integral contra a violência de gênero pela Lei Orgânica n° 1, de 28 de dezembro de 

2004
176

.  

CAROLINA BOLEA BARDON refere a evolução da legislação até a Lei nº 1/2004. 

Menciona a autora que, em 1989, houve a inclusão do tipo de violência doméstica no Código 

Penal então vigente, depois substituído pelo artigo 153 do Código Penal de 1995. Em 1999, a 

Lei Orgânica nº 14 modificou o tipo para abranger a violência psíquica, as relações afetivas 

passadas e conceituar habitualidade. Além disso, foram criadas medidas de proteção como a 

proibição de aproximação, de contato e de retornar ao local do delito ou residência da família. 

A ordem de proteção de 2003 introduzida no ordenamento processual pela Lei nº 27, 

antecessora da Lei de 2004, iniciou as alterações sob o aspecto processual. Refere a autora 

que “a ordem de proteção marca (no âmbito processual) o inicio de um processo de mudanças 

legislativas dirigidas a outorgar uma proteção integral à vítima de maus tratos”
177

. 

A Lei nº 1/2004 tem por base a violência de gênero e adota “enfoque integral e 

multidisciplinar, iniciando-se pelo processo de socialização e educação”
178-179

. Não por outros 

motivos, ficou conhecida como Lei de Proteção Integral contra a Violência de Gênro
180

. 
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 ESPANHA. Lei Orgânica nº 01, de 28 de dezembro de 2004. Disponível em: 

<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760>. Acesso em: 25 jan. 2013. 
177

 Tradução livre da autora. Versão original: “La Orden de protección marca (em el âmbito procesal) el inicio 

de um proceso de cambios legislativos dirigidos a otorgar uma protección integral a la víctima de malos 

tratos” (BARDON, Carolina Bolea. En los límites del Derecho Penal frente a la violencia doméstica y de género. 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. LIX, v. LIX, Madrid, Librería del Boletín Oficial del Estado, 

p. 191, 2008). 
178

 Tradução livre da autora. Versão original: “La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y 

multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación” (ESPANHA. Exposición de Motivos 

II, Lei Orgânica nº 01, de 28 de dezembro de 2004. Disponível em: 

<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760>. Acesso em: 25 jan. 2013). 
179

 A respeito da evolução da legislação de violência doméstica ver: ARAGÓN, María Félix Tena. Análisis sobre 

la evolución de la regulación legal de La violência doméstica. Consejo General Del Poder Judicial, Manuales 

de Formación Continuada, [Madrid], n. 25, 2004. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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Embora na exposição de motivos (I, II e III) e no artigo 1º constem referências 

expressas à vítima mulher, na doutrina há entendimento de que a violência de gênero 

compreende outros vulneráveis no contexto familiar.  

Neste sentido, MIRENTXU CORCOY BIDASOLO menciona que o requisito essencial 

para a violência de gênero é a convivência familiar ou equivalente, “ainda que a vítima não 

seja mulher, posto que pode ser uma pessoa vulnerável, seja qual for seu sexo
181

”. Assim, 

conclui: 

 

“Por conseguinte, atendendo à regulação espanhola, em que pese o título da LO 

1/2004, considero mais adequado utilizar o termo violência doméstica, posto que em 

nossa legislação especial não se contemplam todos os casos de violência contra a 

mulher e a contrario sensu, se incluem premissas em que a vítima não 

necessariamente é mulher”
182

. 

 

Em razão da adoção do critério de gênero, surgiram na doutrina questionamentos 

quanto aos reflexos deste critério nos tipos penais de violência contra a mulher.  

CARMELO JIMÉNEZ SEGADO e MARTA PUCHOL AIGUABELLA referem que há dois 

posicionamentos a partir do artigo 1º da Lei 01/04
183

: 

 

“A partir daqui, separam-se os caminhos e, ainda que alguns entendam que o citado 

artigo deve inspirar a interpretação dos delitos de gênero, de modo que se deve 

exigir a comprovação de que ocorre um especial ânimo de degradar do autor ou uma 

situação de desigualdade ou de abuso de poder entre aquele e sua mulher ou ex-

                                                                                                                                                                                     
180

 Em um estudo realizado em Madri, apontou-se que a religião influi para a segregação da mulher. Sob o 

aspecto reprodutivo, refere o autor que a mulheres não são tidas por donas de seu corpo, não podem planejar a 

família ou mesmo exercer a sexualidade fora dos padrões impostos pela religião (como o casamento), o aborto 

é considerado criminoso, ainda que esteja de acordo com a lei (TAMAYO, Juan José. Discriminación de las 

mujeres y violencia de género en las religiones. Fundación Carolina, Madrid, 2011. Disponível em: 

<http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/nombrespropios/Documents/NPTamayo 1106.pdf>. Acesso em: 20 

dez. 2011). 
181

 Tradução livre da autora. Versão original: “(...) mientras que no lo es que la víctima sea uma mujer, puesto 

que puede serlo uma persona vulnerable, sea cual fuere su sexo” (BIDASOLO, Mirentxu Corcoy. Delitos contra 

las personas: violencia domestica y de género. Nuevas Tendencias en Política Criminal – Una auditoría al 

Código Penal Español de 1995, Montevideo, p. 143, 2006). 
182

 Tradução livre da autora. Versão original: “Por  consiguiente, atendiendo a la regulación española, ye pese al 

título de la LO 01/2204, considero más adecuado utilizar el término violencia doméstica, puesto que em 

nuestra legislación especial no se contemplan todos los casos de violencia contra la mujer y a contrario sensu, 

se incluyen supuestos em los que la víctima no necesariamene es mujer” (BIDASOLO, Mirentxu Corcoy. Op. 

cit., p. 144). 
183

 SEGADO, Carmelo Jiménez; AIGUABELLA, Marta Puchol. El elemento intencional en los delitos de género. La 

Ley Penal: Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, Madrid, v. n. 66, p. 44-57, dic. 2009. 



70 

 

mulher para apreciar o delito de gênero, outros consideram que tal interpretação não 

é possível e resulta contrária à norma”
184

 

 

Prevê esta Lei a violência entre homens e mulheres casados ou ligados por 

relações de afetividade, mesmo que não convivam (art. 1º, 1)
185

, tem finalidade preventiva, 

repressiva, de erradicação e de assistência que configuram a proteção integral (art. 1º, 2), 

abrangendo a violência física e psicológica, as agressões à liberdade sexual, coações, ameaças 

e privação de liberdade (art. 1º, 3). JOSÉ RAMON MERENTÉS menciona também outras formas 

de violência contra a mulher: simbólica, física “intergrupal”, em decorrência de terrorismo, 

máfia ou guerras, econômica, institucional e interindividual, embora a lei seja mais 

restritiva
186

. 

Trata-se de uma lei integral e multidisciplinar, que por isso supera outras 

legislações europeias de enfrentamento à violência contra a mulher. Prevê a adoção de um 

Plano Nacional de Sensibilização e Prevenção da Violência de Gênero (Título 1, art. 3), a 

inclusão no sistema educativo da formação sobre igualdade entre homens e mulheres, bem 

como a escolarização de crianças com noções de violência de gênero (Capítulo I), considera 

ilícita a publicidade que empregue a imagem vexatória ou discriminatória da mulher (Capítulo 

II), no âmbito da saúde, prevê programas de sensibilização e formação continuada para o 

diagnóstico precoce, assistência e reabilitação da mulher vítima de violência de gênero (art. 

15) e a criação de uma comissão junto ao Sistema Nacional de Saúde (art. 16), a constituição 

de um Observatório Estatal de Violência contra a Mulher (art. 30) e a previsão de planos de 

colaboração entre os poderes públicos (art. 31). 

                                                           
184

 Tradução livre da autora. Versão original: “A partir de aqui se separan los caminos y, mientras unos 

entienden que el citado artículo debe inspirar la interpertación de los delitos de género, de manera que habrá 

que exigir la comprobación de que concurre un especial ánimo de degradar em el autor o uma situación de 

desigualdad o de abuso de poder entre aquél y sua mujer/pareja, ex-mujer/ex-pareja para apreciar el delito de 

gênero, otros consideran que tal interpretación no es posible y resulta contraria a la norma”. (SEGADO, 

Carmelo Jiménez; AIGUABELLA, Marta Puchol. Op. cit.) 
185

 Tradução livre da autora: Art. 1º: “A presente lei tem por objeto atuar contra a violência que, como 

manifestação de discriminação, situação de desigualdade e as relações de poder sobre homens e mulheres, se 

exerce sobre elas por parte de quem seja ou tenha sido seus cônjuges ou a quem estiveram ou tenham estado 

ligadas por relações similares de afetividade, ainda que sem convivência”. Versão original: “La presente Ley 

tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia”. 
186

 MERÉNTES, José Ramón. Discriminación, violencia de género y derechos humanos aspectos conceptuales. 

[s.l.]. Disponível em: 

<http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/Discriminacionyviolenciadegenero.pdf>. Acesso em: 

20 dez. 2011. 
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A mulher vítima de violência de gênero tem os seguintes direitos: informação 

adequada (art. 18), assistência integral, com direito a informação, atendimento psicológico, 

apoio social e educativo à família, formação preventiva e apoio à formação e inserção laboral 

(art. 19), assistência jurídica (art. 20), direitos laborais e programa de emprego (art. 21), 

direitos econômicos de ajuda financeira (havendo baixa renda e pouca possibilidade de 

conseguir emprego, há de seis meses a um ano de subsídio por desemprego, ou de 18 a 24 

meses quando há dependentes, art. 27) e acesso prioritário a residências públicas (art. 28).  

No âmbito jurídico, foram introduzidas modificações na legislação. Dentre elas, a 

suspensão da pena depende do cumprimento das obrigações de proibição de frequentar 

determinados lugares, proibição de aproximar-se da vítima, familiares ou outras pessoas 

determinadas e participação de programas de formação (art. 33) e a previsão de que a pena de 

prisão só pode ser substituída por trabalhos comunitários, cumulada com a participação de 

programa específico de reeducação e tratamento psicológico (art. 35). 

Sob o aspecto penal, a lei modificou tipos e penas de crimes de violência 

doméstica e familiar. Refere RICARDO M. MATA MARTÍN que, como a definição da Lei nº 

1/2004 compreende apenas a violência de gênero, muitos doutrinadores a criticam dizendo 

que se trata de Direito Penal do autor
187-188

. 

A lei cria os Juízos de Violência contra a Mulher, com competência cumulativa 

civil e criminal (arts. 43 e 44). Havendo processo penal ou ordem de proteção por violência 

doméstica, a ação civil deve ser julgada perante o Juiz de Violência contra a Mulher (art. 49). 

Interessante notar que a lprevê a capacitação em igualdade e discriminação em razão do sexo 

e violência de gênero, com enfoque para incapacidade das vítimas, nos cursos de formação de 

Juízes, Promotores e outros profissionais (art. 47). 

                                                           
187

 MARTÍN, Ricardo M. Mata y. Modificaciones jurídico-penales de la ley orgánica 1/2004 de medidas de 

protección integral contra la violencia de género. Ciências Penais, [s.l.], v. 07, p. 6, jul. 2007. Disponível em: 

<www.revistadostribunais.com.br>. Acesso em: 09 nov. 2011. 
188

 Em sentido contrário, JOSÉ LUIS DE LA CUESTA ARZAMENDI refere que no que diz respeito à exclusão da 

violência de mulheres contra homens, apesar de haver críticas, o tratamento diferenciado justifica-se em razão 

da “realidade social e criminológica, que põe em relevo as múltiplas características e dimensões próprias de um 

fenômeno que... pode justificar o tratamento específico e particularizado com fins preventivo assistenciais e até 

de persecução penal” . Tradução livre da autora. Versão original: “(...) la realidad social y criminológica 

ponen de relieve las múltiples características y dimensiones proprias de um fenômeno que (...) puede justificar 

su tratamiento especifico y particularizado com fines preventivos asistenciales y hasta de persecución penal” 

(ARZAMENDI, Jose Luis de la Cuesta. De la política penal hacia una política victimológica (y criminal?): el 

caso de la violencia doméstica. In: Notáveis do direito penal – Livro em homenagem ao emérito Professor 

Doutor René Ariel Dotti. Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni. Teses Modernas e Avançadas. Brasília: 

Consulex, 2006. p. 290). 
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Essa capacitação é fundamental, pois, assim como ocorre no Brasil, as vítimas de 

violência doméstica na Espanha são incapazes de reagir e tendem a negar o fato. Sob o 

aspecto médico-legal, MIGUEL LORENTE ACOSTA pondera que a violência gera efeitos para a 

mulher e para os filhos (40% são atingidos diretamente pela violência e 100% sofrem efeitos 

da exposição aos atos violentos), o que considera uma síndrome: 

 

“Estas circunstâncias são que tem levado a considerar a violência contra as mulheres 

como algo mais do que a existência de uma série de atos isolados, definindo-a como 

uma síndrome, a Síndrome da Agressão à Mulher, dentro da qual se enquadraria a 

Síndrome do Maltrato à Mulher. A Lei Orgânica de Medidas de Proteção Integral 

contra a Violência de Gênero reconhece a necessidade de valorar os casos de 

violência desde esta perspectiva global para que se reconheçam todas as 

consequências da violência, não somente das agressões, e para que sobre essa 

realidade se contribua a adotar todas as medias que permitam resolver a situação, 

não somente a denúncia.Deste modo, pode-se atuar tanto sobre a situação atual da 

mulher e menores vítimas de violência, como sobre as circunstâncias que podem 

fazer com quem a agressão volte a repetir, para atuar também de maneira 

preventiva”
189

. 

 

As medidas protetivas, previstas em rol não taxativo, podem ser concedidas de 

ofício, ou mediante requerimento da vítima ou interessado (art. 61). As medidas de proteção e 

segurança são: determinação de saída do domicílio e proibição de retornar ao local (art. 64, 1); 

proibição de aproximação da pessoa protegida, em qualquer lugar onde esteja, domicílio, 

lugar de trabalho ou outro por ela frequentado (art. 64, 3), podendo acordar-se a utilização de 

instrumentos de tecnologia para fiscalização e distanciamento mínimo; proibição de 

comunicação com a pessoa protegida (art. 64, 5); suspensão do exercício de pátio poder, 

guarda e custódia em relação aos menores (art. 65); suspensão de visitas aos descendentes 

(art. 66); suspensão do direito de possuir e de portar armas (art. 67).  
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 Tradução livre da autora. Versão original: “Estas circunstancias son las que han llevado a considerar la 

violencia contra las mujeres como algo más que la existencia de una serie de casos aislados, definiéndola 

como un síndrome, el Síndrome de Agresión a la Mujer, dentro del cual se encuadraría el Síndrome de 

Maltrato a la Mujer. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género 

recoge la necesidad de valorar los casos de violencia desde esta perspectiva global para que se conozcan 

todas las consecuencias de la violencia, no sólo de las agresiones, y para que sobre esa realidad se contribuya 

a adoptar todas las medidas que permitan resolver la situación, no sólo la denuncia. De este modo se puede 

actuar tanto sobre la situación actual de la mujer y los menores víctimas de violencia, como sobre las 

circunstancias que pueden hacer que la agresión se vuelva a repetir, para actuar también de manera 

preventiva” (ACOSTA, Miguel Lorente. Derivadas e integrales de la violencia de género. La recuperación de las 

mujeres víctimas. Poder Judicial España, Madrid. Disponível em: 

<http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/DOCTRINA/FICHERO/05.4ponencia_lorente_1.0.0.pd

f>. Acesso em: 01 dez. 2011. p. 12). 

http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/DOCTRINA/FICHERO/05.4ponencia_lorente_1.0.0.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/DOCTRINA/FICHERO/05.4ponencia_lorente_1.0.0.pdf
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Essas medidas dependem de decisão motivada, com base na proporcionalidade e 

necessidade, havendo intervenção do Ministério Público e respeito ao contraditório (art. 68). 

Perduram mesmo após a sentença e durante os recursos, se assim constar da sentença (art. 69). 

Em uma sentença por crime de violência doméstica em que o réu foi condenado 

como incurso no artigo 153, 1 e 3, do Código Penal, à pena de 11 meses de prisão, foram 

estabelecidas penas acessórias de proibição de aproximação da vítima, com distanciamento 

mínimo de 500 metros, proibição de aproximação do domicílio, trabalho ou outro local 

frequentado por ela, proibição de comunicação por qualquer meio, fixando-se o período de 

um ano e onze meses. Na decisão, ficou constando que a partir da notificação das penas de 

proibição de aproximação e comunicação, o descumprimento importaria em crime mesmo 

com o consentimento da vítima: 

 

“que cumpra a partir desse momento, a pena de proibição de aproximação e 

comunicação imposta, com advertência de que, em não cumprimento da referida 

pena a partir desta data e durante o tempo de sua duração, pode incorrer em crime de 

quebra de condenação, quebra que se produzirá ainda que conte com o 

consentimento da prejudicada, que resulta irrelevante, como assinalou o Acórdão do 

Pleno da Segunda Sala do Tribunal Supremo, em 25 de novembro de 2008, que 

decidiu que ‘o consentimento da mulher não exclui a punibilidade aos efeitos do 

artigo 468 CP’, com base na ideia da irrelevância no Direito Penal do perdão da 

pessoa ofendida pela infração penal, e posterior jurisprudência que incorpora o 

pronunciamento”
190
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 Tradução livre da autora. Versão original: “que cumpla a partir de ese momento la pena de prohibición de 

aproximación y comunicación impuesta, con advertencia de que, de no cumplir la pena referida a partir de 

dicha fecha y durante el tiempo de su duración, puede incurrir en un delito de quebrantamiento de condena, 

quebrantamiento que se produciría incluso aunque contase con el consentimiento de la perjudicada, que 

resulta irrelevante, como señala el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, de fecha 25 de noviembre de 2008, que acordó que “el consentimiento de la mujer no excluye la 

punibilidad a efectos del art. 468 CP”, con base en la idea de la irrelevancia en derecho penal del perdón de 

la persona ofendida por infracción criminal, y posterior jurisprudencia que incorpora el pronunciamiento” 

(ESPANHA. Juzgado de lo Penal nº 36 de Madrid. Processo nº 51/11, Madri, 05 de novembro de 2012. 

Disponível em: 

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Legislacion_y_jurisprudencia/

Jurisprudencia_espanola/Sentencia_del_Juzgado_de_lo_Penal_n__36_de_Madrid__PA_571_2011>. Acesso 

em: 25 jan. 2013). 
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1.3.4.2 Portugal 

 

Em Portugal, tal como outros países europeus, o crime de violência doméstica 

configura uma espécie de maus-tratos. 

O tipo de violência doméstica previsto no artigo 152 do Código Penal português, 

alterado pela Lei nº 59, de 04 de setembro de 2007
191

, consiste em infligir, reiteradamente ou 

não, maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo-se ofensas corporais, privação da liberdade e 

ofensas sexuais, ao cônjuge, ex-cônjuge, pessoa do mesmo ou outro sexo com quem o agente 

mantenha ou tenha mantido relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda 

que sem coabitação; a progenitor de descendente comum em primeiro grau; a pessoa indefesa 

em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência econômica com quem o 

agente coabite, com pena de prisão de 01 a 05 anos (art. 152, 1). A pena é elevada para 02 a 

05 anos, se o fato é cometido contra menor ou na presença de menor, no domicílio comum ou 

domicílio da vítima (art. 152, 2).  

Dois aspectos são relevantes quanto a este tipo penal: a previsão de crimes contra 

pessoa do mesmo sexo, que vivem em situação análoga à de cônjuges, e a previsão de crime 

contra pessoa que, em razão de dependência econômica se torna indefesa. 

O Código Penal português prevê como penas acessórias para o tipo penal de 

violência doméstica: proibição de contato com a vítima e proibição de uso e porte de armas 

por 06 meses a 05 anos (art. 152, 4); a obrigação de frequência a programa específico de 

prevenção da violência doméstica (art. 152, 4); como parte da proibição de contato, pode 

haver o afastamento da residência ou local de trabalho, fiscalizando-se o cumprimento por 

meios técnicos de controle à distância (art. 152, 5). 

Conforme entendimento jurisprudencial, o crime português de violência 

doméstica (apesar de estar situado no Capítulo III – Dos crimes contra a integridade física) 

compreende também os maus-tratos psíquicos em razão de atos como “humilhações, 

provocações, ameaças – de natureza física ou verbal – insultos, privações ou limitações 

arbitrárias da liberdade de movimentos”, desde que “estejam associados à posição de controle 
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ou de dominação que o agressor pretenda exercer sobre a vítima, de que decorre uma maior 

vulnerabilidade desta” (Recurso n.º 368/09.3PQPRT.P1)
192

. 

Com a reforma do tipo penal, o crime de violência doméstica, modalidade de 

maus-tratos, pode restar configurado em razão de um único ato. O critério diferenciador de 

condutas isoladas - como lesão e ameaça-  é a conceituação de maus-tratos: “há maus-tratos 

quando, em face do comportamento demonstrado, for possível formular o juízo de que o 

agente manifestou desprezo, desejo de humilhar, ou especial desconsideração pela vítima” 

(Recurso nº 639/08.6 GBFLG.G1)
193

. Embora condutas isoladas como a ofensa à integridade 

física simples (art. 143) e ameaça (art. 153) dependam de queixa, o crime de violência 

doméstica é de ação pública, o que facilita a persecução do delito. 

Por fim, vem entendendo a jurisprudência que a relação afetiva deve ser análoga à 

de cônjuges. O tipo deixou de exigir a coabitação entre o casal, ou seja, “a ideia de comunhão 

de cama e habitação, mas não pode deixar de se exigir, no tipo objetivo, um caráter mais ou 

menos estável de relacionamento amoroso, aproximado ao da relação conjugal de cama e 

habitação”, razão pela qual o namoro em que não há relação semelhante à de cônjuges e 

dominação não está abrangido no tipo (Recurso nº 632/10.9PBAVR.C1)
194

.  

Neste ponto, pode-se afirmar que a legislação brasileira supera em qualidade a 

legislação portuguesa, em razão de sua abrangência, pois no Brasil não se condiciona a 

existência de uma relação semelhante à de cônjuges para a aplicação da norma penal. 

A primeira lei específica extravagante a tratar da violência contra mulheres foi a 

Lei nº 61, de 13 de agosto de 1991
195

. Nesta lei, há a previsão de um setor de atendimento às 

vítimas junto à polícia criminal (art. 7º), o adiantamento de indenização às mulheres pelo 
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Estado (art. 14), a suspensão provisória do processo com a concordância da vítima (art. 15) e 

medida de afastamento da residência como condição da suspensão (art. 15, 2) ou em 

substituição à prisão preventiva, podendo ser cumulada com caução (art. 16, 1 e 2). Contudo, 

referida legislação dependia de regulamentação no prazo de 90 dias (art. 17), o que não 

ocorreu. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas questionou junto à Procuradoria 

Geral da República de Portugal se, mesmo diante da ausência de regulamentação, a medida de 

coação disposta no artigo 16 da Lei nº 61/91 – de caráter processual – poderia ser aplicada. 

Em razão disto, em 1998, o Procurador Geral da República proferiu despacho nos seguinte 

termos: 

“DESPACHO 

1. Suscitaram-se dúvidas quanto à aplicação do artigo 16.º da Lei n.º 61/91, de 13 de 

Agosto.  

As dúvidas fundam-se, para uns, na circunstância de a lei não ter sido regulamentada 

em conformidade com o disposto no seu artigo 17.º e, para outros, em razões que se 

prendem com a sua inconstitucionalidade material. 

Mas sem razão. 

2. O artigo 16.º da Lei n.º 61/91, de 13 de Agosto, é uma norma de direito processual 

penal que amplia o elenco das medidas de coacção previstas pelo Código de 

Processo Penal. 

E é, em si mesmo, imediatamente exequível. 

Por outro lado, o tratamento diferenciado adoptado pelo legislador, visando proteger 

as mulheres vítimas de crime, não ofende o princípio da igualdade consagrado no 

artigo 13.º da Constituição da República, apresentando-se, aliás, como discriminação 

positiva imposta por aquele princípio na sua dimensão social. 

3. Pelo exposto, nos termos do artigo 10.º, n.º 2, alínea b, da Lei n.º 47/86, de 15 de 

Outubro, determino que os Senhores Magistrados e Agentes do Ministério Público 

promovam a aplicação da referida medida, sempre que se mostrem preenchidos os 

pressupostos legais” 
196

 

 

O adiantamento da indenização às vítimas de violência, previsto no art. 14 da Lei 

nº 61/91, foi regulamentado pela Lei nº 104, de 14 de setembro de 2009
197

, que estabeleceu o 

Regime de Concessão de Indenização às Vítimas de Crimes Violentos e de Violência 
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Doméstica. Há o adiantamento da indenização pelo Estado nos casos de graves danos para a 

saúde física ou mental decorrentes de ato de violência (como incapacidade permanente ou por 

mais de 30 dias, ou morte, ou perturbação considerável da qualidade de vida da vítima), 

mesmo que a autoria seja desconhecida ou o agente não seja acusado ou condenado (art. 2º, 1 

e 3). A indenização é requerida junto à Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (art. 7º). 

Finalmente, a Lei nº 112, de 16 de setembro de 2009
198

, estabeleceu o regime 

jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e assistência das vítimas. 

Logo no início, a Lei conceitua vítima e “vítima especialmente vulnerável”, ou 

seja, a vítima que contém uma especial fragilidade resultante de pouca ou avançada idade, 

estado de saúde, ou em razão de “(...) o tipo, o grau e a duração da vitimização haver 

resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas 

condições de sua integração social”  (art. 2º, b). Trata-se de aspecto muito relevante, que não 

encontra similar na legislação brasileira.  

A lei ainda prevê um programa para autores de crimes de violência doméstica, 

com a finalidade de modificar o comportamento criminal, prevenindo a reincidência (art. 2º, 

f). 

Os princípios adotados pela lei são os da igualdade (art. 5º), respeito e 

reconhecimento (art. 6º), autonomia da vontade (art. 7º), confidencialidade (art. 8º), 

consentimento da vítima, quanto às intervenções de apoio (art. 9º), proteção da vítima incapaz 

de prestar consentimento (art. 10º), informação (art. 11º), acesso equitativo aos cuidados de 

saúde (art. 12º) e o de observância de normas, obrigações profissionais e regras de conduta, 

quanto às intervenções de apoio técnico (art. 13º). 

Havendo notícia fundada de violência doméstica, a autoridade judiciária ou a 

polícia atribui à pessoa o estatuto de vítima (art. 14, 1 e 2), que cessa por vontade da vítima, 

quando se apura que a denúncia é infundada (art. 24, 1), por arquivamento do inquérito, 

decisão de não pronúncia ou trânsito em julgado de decisão que termina a causa, salvo se a 

proteção for necessária (art. 24, 2).  
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A vítima tem direito à informação por parte das autoridades, quanto aos serviços, 

procedimentos e andamento processual (art. 15), que podem ser solicitadas diretamente ao 

agente responsável pela investigação (art. 15, 4), podendo optar por não receber informações 

(art. 15, 5). Outrossim, as autoridades “devem inquirir a vítima na medida do necessário, para 

os fins do processo penal” (art. 16, 2), evitando-se deste modo sua revitimização. 

No âmbito do processo penal, são previstos: assistência jurídica (art. 25), 

gabinetes de atendimento às vítimas junto da polícia criminal (art. 27), a tramitação urgente 

do processo, mesmo que o arguido não esteja preso (celeridade processual, art. 28), 

manutenção da prisão até a audiência ou interrogatório (art. 30), medidas de coação urgentes 

(art. 31), depoimento da vítima por videoconferência ou teleconferência, quando a vítima 

deve receber apoio psicológico ou psiquiátrico de profissional de saúde (art. 32, 2).  

As medidas de coação urgentes previstas em lei são relacionadas à compra e uso 

de armas e objetos nocivos que possam facilitar a atividade criminosa, frequência consensual 

a programa para agente de crimes em violência doméstica, afastamento da residência onde foi 

praticado o crime ou habite a vítima, proibição de contato com a vítima, outras pessoas, ou 

frequentar determinados lugares (art. 31, 1, a, b, c, d).  

A medida pode ser imposta mesmo que a vítima tenha abandonado a residência 

em virtude do crime (art. 31, 2). Além disso, podem ser usados meios técnicos de controle à 

distância, quando há monitoração telemática posicional ou outra tecnologia, em consonância 

com os artigos 52 e 152 do Código Penal e o art. 31 da lei (art. 35). 

Importante mencionar que, desde 2005, o governo português emitiu a Portaria nº 

109, que passou a aplicar a todo o território nacional a vigilância eletrônica
199

. Anos mais 

tarde, a vigilância eletrônica foi regulamentada em lei como forma de se fiscalizar a medida 

de permanência na habitação e as medidas previstas na Lei nº 33, de 02 de setembro de 

2010.
200
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Na legislação, há uma clara preocupação com a recuperação do agressor. No 

artigo 38 são previstas medidas de reinserção do agente condenado ou com suspensão do 

processo e a lei prevê um “encontro restaurativo” consensual, durante a suspensão do 

processo ou cumprimento da pena, entre agente e vítima, para “restaurar a paz social” (art. 

39). 

Por fim, a lei prevê as casas abrigo (art. 60), destinadas ao acolhimento das 

vítimas e seus filhos.  

 

1.3.4.3 Alemanha 

 

Na Alemanha, o enfrentamento à violência doméstica tem ocorrido mediante a 

incursão de tipos penais e legislação sobre medidas de proteção, mas não há uma lei que se 

destina exclusivamente ao enfrentamento da violência contra a mulher. 

Tal como em Portugal, o tipo penal mais comumente empregado para reprimir a 

violência doméstica é o de maus tratos.  

MIGUEL OLMEDO CARDENETE realizou estudo comparativo dos tipos penais na 

Alemanha (maus tratos, art. 223 e 225), Áustria (maus tratos, § 92), na França (torturas e 

maus tratos e outros delitos, arts. 222-1 a 222-6) e Itália (art. 572)
201

.  

Refere o autor
202

 que o crime de maus tratos do ordenamento alemão, embora 

tenha o mérito de compreender a violência em razão de vínculo laboral, não abrange as 

mulheres maiores e capazes, ou seja, que não sejam indefesas em razão de enfermidade ou 

debilidade, nem a ofensa psíquica. O mesmo problema existe na legislação austríaca. Na 

França, a situação de violência doméstica normalmente figura como qualificadora ou 

agravante de crimes, como lesões e tortura. Diversamente, na Itália o Código Penal contém 

delitos específicos, sob o título de delitos contra a família
203

. 

Além deste crime, na Alemanha, foram introduzidas alterações pontuais na 

legislação penal: a tipificação do estupro marital em 1997; a proibição do stalking em 2002 e 
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sua tipificação penal em 2007; a alteração dos tipos penais de tráfico de pessoas em 2005, 

para diferenciar o tráfico com fim de exploração sexual e para exploração do trabalho; a 

proibição do assédio sexual pela lei de proibição de discriminação em 2006 (Lei de 

Tratamento Igual)
204

. 

Dentre os tipos penais, merece destaque o stalking, previsto no artigo 238 do 

Código Penal, que consiste em perseguir uma pessoa, buscando estar próximo dela, tentando 

manter contato por telefone, meios de comunicação ou terceiros, utilizando seus dados 

pessoais ou proferindo ameaças à vítima ou terceiros, com pena de prisão até três anos ou 

multa. O processo depende de pedido da vítima, salvo se o Ministério Público entender que há 

interesse público especial
205

. 

A Lei de Proteção contra a Violência de 2002 prevê medidas judiciais conhecidas 

por ordem de paralisação, quando aquele que persegue ou agride pode ser proibido de 

ingressar na residência da vítima, aproximar-se da residência, visitar lugares frequentados 

pela vítima, manter contato com a vítima, incluindo-se telecomunicações, ou convocar 

reunião com a vítima, que não seja não necessária para discutir interesses legítimos (art. 1º). 

Há ainda possibilidade de que temporariamente a residência seja destinada ao uso exclusivo 

da vítima (art. 2º). Havendo descumprimento, prevê-se a possibilidade de prisão de até um 

ano ou multa (art. 4º)
206

. Em 2009, uma lei alterou o procedimento em Direito de Família, 

estabelecendo a competência de Tribunais de Família para aplicar a Lei de Proteção contra a 

Violência
207

. 

A Alemanha elaborou o Primeiro Plano de Ação de Combate à Violência contra 

as Mulheres em 1999 e o Segundo Plano de Ação Nacional do Governo Federal de Combate à 

Violência contra a Mulher em 2007. 

Na hipótese de mulheres que praticam violência, como o homicídio em defesa 

própria, não há uniformidade nos Tribunais Alemães quanto à sua responsabilização. 
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Em 2003, em um processo de homicídio em que a acusada, após anos de violência 

e humilhações, atirou oito vezes contra o esposo agressor quando este dormia, o Tribunal 

decidiu pela condenação a nove anos de prisão, pena mais branda do que a prisão perpétua 

prevista para o delito.  

Em artigo sobre a jurisprudência alemã, MIGUEL ORNEDO CARDENETE refere – 

além do julgamento descrito – que as discussões dos tribunais referem-se à verificação da 

legítima defesa e do excesso na reação pela vítima, aplicação do estado de necessidade, 

eventual erro de fato quanto às excludentes e culpabilidade diminuída da vítima
208

. 
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CAPÍTULO 2 

DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA LEI MARIA DA PENHA 

 

 

2.1 A Lei Maria da Penha como discriminação positiva 

 

Ao lado do direito à igualdade, surge, 

 também como direito fundamental, 

 o direito à diferença. 

 Importa o respeito à diferença e à diversidade
209

. 

 

 

O Brasil constitui um Estado Democrático de Direito, moldado a partir da 

“identificação de princípios orientadores de soberania popular, cidadania, garantia da 

dignidade da pessoa humana”, bem como “acolhendo o pluralismo político e buscando a 

justiça social por meio da liberdade e igualdade”
210

.  

Com esta delimitação, pode “realizar as perspectivas sociais que a Constituição 

inscreve, através de instrumentos que possibilitem a concretização da justiça social, em que o 

poder emana do povo e deve ser exercido em proveito dele”
211

.  

Para a concretização desta justiça, a norma jurídica tem papel fundamental, 

conforme HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO e ROBERTO FERREIRA DA SILVA: 

 

“As relações humanas prescindem de uma ordem previamente estabelecida, que traz 

normas de condutas à sociedade. Essas normas podem ser morais ou jurídicas. O 

elemento de distinção entre eles é o imperativo autorizante, ou seja, a coercibilidade 

da norma jurídica”
212

. 
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São objetivos da República Federativa do Brasil, como meio da realização da 

justiça social, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento 

nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 

3º, I a IV, da Constituição Federal).  

Não há como se falar em justiça social sem erradicar as injustiças e discriminação 

em razão do gênero, com a violência contra as mulheres e a família.  

Por isso, no âmbito das relações de gênero e das relações familiares, a 

Constituição Federal prevê a igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I, da Constituição 

Federal) e a família como base da sociedade, com proteção do Estado (art. 226 da 

Constituição Federal). 

Estas relações sociais de afeto ou familiares, palco de abusos e inúmeras formas 

de violência, não podem ser reguladas unicamente por normas morais sob pena de se 

perpetuar a violência em prol da manutenção da família. Assim, a Lei Maria da Penha 

transpôs a violência contra a mulher do âmbito privado para o público, criando normas 

jurídicas dotadas de efetividade. 

Surge a Lei Maria da Penha, então, como um instrumento de equilíbrio 

constitucional e expressão democrática.  

Pelo sistema multidisciplinar de enfrentamento à violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a lei permite aos aplicadores transformar o Direito em uma realidade de 

justiça. E o tratamento diferencial estabelecido é imprescindível para se proteger a mulher, 

tratando-se de uma discriminação positiva. 

O padrão desigual patriarcal molda não só a forma como homens e mulheres se 

relacionam, mas também a elaboração e aplicação das leis. Este padrão discriminatório 

incorporado na sociedade e na legislação começou a ser discutido graças às lutas dos 

movimentos feministas ao redor do mundo. 

Questionamentos surgidos na década de 80 originaram a “teoria legal feminista”, 

que é compreendida por estudos sobre a relação entre o gênero e o Direito.  

Dentre estas análises, constatou-se o caráter sexista do Direito Penal. A respeito, 

ENCARNA BODELÓN refere a importância desta constatação quando: “afirmar que o direito, 
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que o direito penal era sexista foi um elemento que ajudou a tomar consciência de 

determinadas práticas que se davam na Justiça Penal”, este sexismo permitia “uma aplicação 

diferente da norma em função do sexo (por exemplo, o fato de que os tribunais valoravam de 

forma diferente a mesma conduta sexual em função de se tratar de homem ou de uma 

mulher)”
213-214

. 

A tradicional fórmula genérica de igualdade de que “todos” perante a lei não 

serviu para eliminar a discriminação contra as mulheres. A Constituição Federal de 1988, 

atenta aos movimentos de valorização da mulher, previu textualmente a igualdade de homens 

e mulheres em direitos e obrigações. E, o reconhecimento desta igualdade formal foi o 

primeiro passo, retirando do ordenamento diferenças discriminatórias. Contudo, a efetividade 

da igualdade exige algo mais. 

LUIS ROBERTO BARROSO refere que o Direito Constitucional marcado pela 

efetividade tem alguns pressupostos, dentre os quais:  

 

“as normas constitucionais devem estruturar-se e ordenar-se de tal forma que 

possibilitem a pronta identificação da posição jurídica em que investem os 

jurisdicionados” e “tais posições devem ser resguardadas por instrumentos de tutela 

adequados, aptos à sua realização prática”
215

. 

 

A igualdade entre homens e mulheres somente tem efetividade, assim, se 

reconhecida a posição jurídica de cada um e se houver instrumentos de tutela que permitam a 

realização prática desta igualdade
216

. A Lei 11.340/2006 definiu a posição jurídica da vítima e 

criou este instrumento de tutela, um sistema interdisciplinar de enfrentamento e prevenção à 

violência. 
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A igualdade formal é ao mesmo tempo justa e discriminatória, na medida em que 

não reconhece as desigualdades. Homens e mulheres são iguais enquanto sujeitos de direitos, 

mas são também diferentes. Fisicamente, biologicamente, historicamente, economicamente e 

socialmente homens e mulheres são diferentes e agem de modo distinto. 

Sob este aspecto, nos Estados Unidos surgiu a doutrina do impacto 

desproporcional
217

, “construção teórica que busca demonstrar o impacto desproporcional que 

a norma geral pode ocasionar sobre certos grupos que não ostentam, de fato, uma posição de 

igualdade”
218

. 

A igualdade material ou substancial importa na discriminação positiva, por meio 

de ações afirmativas
219

 para suprir as diferenças decorrentes do gênero.  

Algumas alterações legislativas representaram ações afirmativas para minimizar a 

desigualdade entre homens e mulheres, dando-lhes oportunidades semelhantes. Assim, podem 

ser citadas:  

  Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995
220

, que proíbe a exigência de atestados de 

gravidez, esterilização e outras práticas discriminatórias para efeito de admissão ou de 

permanência na relação jurídica de trabalho. 

  Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996
221

, que trata do planejamento familiar; 

  O II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (II PNPM), aprovado pelo 

Decreto nº 6.387, de 05 de março de 2008
222

, com as seguintes finalidades: autonomia 

econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social; educação inclusiva; saúde 

das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; enfrentamento de todas as formas de 

violência contra as mulheres; participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; 

direito à terra, moradia digna e infraestrutura social nos meios rural e urbano; cultura, 

comunicação e mídia igualitárias, democráticas e não discriminatórias; enfrentamento do 
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 Tradução livre da autora. Versão original: “disparate impact doutrine”. 
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racismo, sexismo e lesbofobia; enfrentamento das desigualdades geracionais que atingem as 

mulheres, com especial atenção às jovens e idosas
223

. 

Há na doutrina questionamentos quanto às normas que refletem o padrão 

patriarcal de família, colocando o homem como principal provedor do lar e a mulher como 

responsável por cuidar dos filhos.  

Assim, por exemplo, DANIEL VIANA TEIXEIRA
224

 refere que o tratamento 

diferenciado dado pela Constituição Federal à licença maternidade e à licença paternidade 

(art. 7º, XVIII e XIX) “reflete com toda a nitidez a tradicional divisão dos papéis sociais 

reservados aos homens e mulheres, em matéria de direitos sociais”. 

Refere o autor que, para diminuir estas desigualdades, uma lei sueca datada de 

1974 criou a licença remunerada para ambos os pais. Nos termos desta lei, a licença 

remunerada de até 450 dias pertence a ambos os pais, que têm direito cada qual à metade do 

período, podendo por convenção transferir a licença para um dos membros do casal, 

resguardando-se trinta dias intransferíveis
225

. 

A par das críticas e ponderações, o tratamento diferenciado constitui meio 

necessário para a efetividade da prevenção e repressão à violência doméstica. 

O fortalecimento político e econômico da mulher empoderam-na não só na 

sociedade, como também na relação com o parceiro, auxiliando-a no enfrentamento a relações 

abusivas. Nesta linha, a Lei Maria da Penha previu a manutenção do vínculo trabalhista da 

vítima de violência por até seis meses (art. 9º, § 2º, II). 

A discriminação positiva não isentou a Lei Maria da Penha de severas críticas. 

Doutrinariamente argumentava-se que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional por 

violação ao princípio da igualdade, em razão de um tratamento legal mais rigoroso aos 

homens e a inaplicabilidade da Lei 9.099/95.  
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Em 2007, no Encontro de Juízes dos Juizados Especiais Criminas e de Turmas 

Recursais do Estado do Rio de Janeiro, em Búzios, deliberou-se pela aplicação da Lei 

9.099/95, mesmo diante da proibição do artigo 41 da Lei Maria da Penha
226

: 

 

“Enunciado nº 82: É inconstitucional o art. 41 da Lei nº11.340/2006 ao afastar os 

institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 para crimes que se enquadram na 

definição de menor potencial ofensivo, na forma dos arts. 98, I e 5º, I, da 

Constituição Federal. 

Enunciado nº 83: São aplicáveis os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 aos 

crimes abrangidos pela Lei nº 11.340/2006 quando o limite máximo da pena 

privativa de liberdade cominada em abstrato se confinar com os limites previstos no 

artigo 61 da Lei 9.099/95, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.313/2006. 

Enunciado nº 88: É cabível a audiência prévia de conciliação aos crimes abrangidos 

pela Lei nº 11.340/2006 quando o limite máximo de pena privativa de liberdade 

cominada em abstrato se confinar com os limites previstos no art. 61 da Lei nº 

9.099/95, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.313/2006.” 

 

Não prospera o entendimento pela inconstitucionalidade. Apesar das ações 

afirmativas, a mulher ainda é hipossuficiente, o que justifica a discriminação positiva.  

Além disso, não há ofensa à igualdade em razão da impossibilidade de aplicação 

da Lei nº 9.099/95. O critério quantitativo de pena é apenas um dos eleitos pelo legislador 

infraconstitucional, nada impedindo que se opte também por um critério qualitativo. 

CARMEN HEIN DE CAMPOS, aplicando o “teste da igualdade” proposto na obra de 

BANDEIRA DE MELLO conclui que a Lei nº 11.340/2006 não viola o princípio da igualdade e 

não discriminação pelos seguinte motivos: a) refere-se a um grupo, “as mulheres enquanto 

categoria”; b) tem um “fator diferenciador” pois a violência prejudica o exercício dos direitos 

de cidadania da mulher; c) a norma de proteção desigual “guarda relação concreta e lógica 

com o discrímen (são as mulheres que sofrem com a violência doméstica (ou no espaço 

doméstico) e não os homens”; d) objetiva “garantir a dignidade e exercício aos direitos 

fundamentais das mulheres, valores supremos do ordenamento jurídico nacional, expresso no 

dever do Estado de proteger as mulheres contra toda forma de violência”, conforme o artigo 

226, § 8º, da Constituição Federal
227

. 
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A efetividade da Lei Maria da Penha depende de uma adequada compreensão do 

princípio da igualdade, reconhecendo-se a situação de vulnerabilidade da mulher. A igualdade 

material tem aplicação para resguardar bens jurídicos como vida, integridade física e psíquica, 

daí porque se justificam a aplicação de institutos protetivos em detrimento do homem.  

Para a efetividade da lei, deve-se fazer uma releitura do processo penal, 

incorporando-se conceitos que extrapolam o âmbito jurídico (como a referência a gênero, 

hipossuficiência da mulher). Como afirma CASSIO BEVENUTTI DE CASTRO, “o sonho da 

efetividade, amiúde prejudicado na política, pode alcançar na Lei Maria da Penha um 

paliativo procedimental”
228

. 

 

2.2 Conceito e aspectos gerais 

 

A conceituação de violência está sujeita a transformações sociais, culturais, 

históricas e jurídicas
229

. Condutas que eram consideradas legítimas sofreram modificações ao 

longo dos tempos e hoje são rotuladas de atos violadores. 

Refere ROBERT MUCHEMBLED que o termo “violência” surgiu no início do século 

XIII, originado a partir da palavra latina “vis”, com significado de força e vigor, servindo para 

identificar “um ser humano de caráter irado e brutal. Também define uma relação de força 

destinada a submeter ou obrigar o outro”
230

. Contudo, a identificação do que é violento passou 

por transformações e “o que é considerado em uma época como ação normal, legítima e 

saudável, em outra pode ser considerada como violência contra a mulher, violência contra a 

criança e assim por diante”
231

. 
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A cultura da violência está associada, nos dias atuais, ao caráter masculino, daí 

porque as mulheres figuram em regra como vítimas e não causadores de violência
232

. 

O conceito de violência contra a mulher foi instituído pela Convenção de Belém 

do Pará nos seguintes termos
233

:  

 

“Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher 

qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano, ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada”. 

 

Em 1985, o Conselho da Europa definiu violência doméstica como uma ação 

familiar: 

 

“há violência em toda ação ou omissão que prejudique a vida, a integridade física ou 

psicológica ou a liberdade da pessoa ou cause dano sério ao desenvolvimento da sua 

personalidade”
234-235

. 

 

Rompendo com a tradição no Direito brasileiro, a Lei Maria da Penha utilizou o 

termo “violência” como uma violação a direito da mulher. Assim, a tradicional distinção entre 

“ameaça” e “violência” (física) deixa de existir quando se trata de violência doméstica e 

familiar. 

Esta violência pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral (art. 7º). 

Elaborada com base em instrumentos internacionais, a Lei Maria da Penha ampliou as formas 

de violência definidas na Convenção de Belém do Pará. Neste instrumento, previa-se tão 

somente as violências física, sexual e psicológica, enquanto a Lei Maria da Penha prevê mais 

duas formas: a moral e a patrimonial.  
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 ROBERT MUCHEMBLED diz que “ainda hoje, a cultura da violência é fundamentalmente masculina em nosso 
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Na legislação estrangeira, há variações das formas de violência. Na Argentina, a 

legislação menciona a violência simbólica contra a mulher que, por meio de “padrões 

estereotipados, mensagens, valores, ícones ou sinais transmita e reproduza dominação, 

desigualdade e discriminação nas relações sociais, naturalizando a subordinação da mulher na 

sociedade” (art. 5º, 5)
236

. Em Angola, a Lei de Violência Doméstica compreende como uma 

das modalidades de violência o abandono familiar, consistente em “qualquer conduta que 

desrespeite, de forma grave e reiterada, a prestação de assistência nos termos da lei”
237

. 

No que tange ao âmbito de sua aplicação, o legislador pátrio adotou postura 

restritiva. Enquanto a Convenção de Belém do Pará prevê que a violência pode ser cometida 

no âmbito pessoal (família, unidade doméstica e relação interpessoal), comunitário (na 

comunidade, no trabalho, em instituições educacionais, serviços de saúde e qualquer outro 

local público) e estatal (perpetrada ou tolerada pelo Estado), a Lei Maria da Penha é mais 

restritiva. Trata apenas da violência cometida no contexto pessoal, excluindo as formas 

comunitária e estatal
238

.  

Em seu artigo 226, § 8°, a Constituição Federal preceitua que o “Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (grifo nosso).  

Melhor seria que a Lei Maria da Penha contivesse disposições protetivas dos 

hipossuficientes na relação familiar, como as crianças e idosos, que também estão sujeitos à 

agressividade do “chefe” patriarcal. Contudo, ante a expressa referência, a legislação tem 

aplicação restrita à mulher, desde sua meninice até quando idosa. 

Neste Segundo Capítulo, serão abordados os principais aspectos da violência 

contra a mulher, iniciando-se pela tormentosa conceituação da violência de gênero, seguindo-

se uma análise crítica e os reflexos processuais da tipificação da violência. 
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Tais conceituações – violência e questão de gênero – figuram como pressupostos 

para que o processo penal dotado de efetividade da Lei Maria da Penha seja acionado.  

 

2.2.1 Da violência de gênero 

 

“A violência de gênero não é um problema que afeta o âmbito privado. Ao contrário, 

se manifesta como o símbolo mais brutal da desigualdade existente em nossa 

sociedade. Trata-se de uma violência que é dirigida às mulheres pelo fato de sê-las, 

por serem consideradas, por seus agressores, carentes de direitos mínimos de 

liberdade, respeito e capacidade de decisão” (Exposição de Motivos da Lei de 

Medidas de Proteção Integral contra a Violência de Gênero na Espanha)
239

 

 

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 “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” (grifo nosso).  

“Gênero” é o critério diferenciador para a aplicação da Lei Maria da Penha. Ainda 

que ocorra violência contra a mulher, somente terá incidência a legislação se a conduta for 

praticada em razão de uma questão de gênero, porque o agressor é homem e porque a vítima 

mulher
240

. 

Contudo, definir gênero não é tarefa fácil, dada a enormidade de conceitos, 

âmbitos de aplicação nos mais diversos setores e estudos a respeito do tema
241

. 

O conceito de gênero existe em razão das desigualdades históricas, econômicas e 

sociais entre homens e mulheres e ao modo como eles se relacionam, naturalizando um 

                                                           
239

 Tradução livre da autora. Versão original: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito 
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decisión”. A respeito ver: ESPANHA. Lei Orgânica nº 01, de 28 de dezembro de 2004. Disponível em: 
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para se infiltrar na vida diária em períodos de paz” (FLORES, María Del Luján. A violência de gênero no plano 

internacional. Trad. Mônica Lucia Cavalcanti de Albuquerque Duarte Mariz-Nóbrega. Verba Juris, João 
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padrão desigual, que importa em submissão da mulher ao homem. Essa terminologia, 

incorporada ao movimento feminista, atua para “questionar o caráter natural dado às relações 

desiguais entre os sexos a partir da percepção de que não os caracteres sexuais que 

determinam o modo de ser e agir das pessoas”, do que gênero “diz respeito à construção 

social do que é ser homem e do que é ser mulher em uma sociedade”
242

. 

ELENA MARTÍNEZ GARCÍA menciona que a conceituação de gênero decorre de 

aspectos meta-jurídicos e estabelece os papéis atribuídos aos homens e mulheres na 

sociedade: 

 

“Desde uma perspectiva meta-jurídica pode-se explicar o conceito de violência de 

gênero a partir de suas raízes baseadas no sistema sexo/gênero de marca fortemente 

patriarcal. O conceito gênero inclui a construção social elaborada sobre a base da 

existência dos sexos biológicos, sobre o que se constroem padrões de identidade e de 

conduta que se atribuem a cada um dos sexos. É dizer, socialmente se constroem 

dois gêneros aos quais se atribuem papéis, identidade, poder, recursos, tempo e 

espaços diferenciados”
243-244

 

 

CAROLINE PEIXOTO RODRIGUES, em sua Dissertação de Mestrado, “Violência 

contra a Mulher”, refere o aspecto da relação de poder inerente à definição de gênero: 

 

“o conceito de violência de gênero deve ser entendido como relação de poder de 

dominação do homem e submissão da mulher. Ele demonstra que os papéis 

impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados 

pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e 

indicam que a prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do 

processo de socialização das pessoas”
245

. 
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 AZAMBUJA, Maria Porto Ruwer de. Violência domestica contra crianças: uma questão de gênero?. In: 

STREY, Marlene Neves; AZAMBUJA, Mariana Porto Ruwer de; JAEGER, Fernanda Pires. (Org.). Violência, 
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Apesar das diferentes formas de se definir gênero, há alguns elementos comuns 

que compõem o conceito e que podem ser identificados. 

O primeiro aspecto diz respeito à diferenciação entre sexo e gênero. Enquanto o 

sexo decorre da natureza (masculino e feminino, macho e fêmea), o conceito de gênero é 

social e envolve uma relação de poder entre homens e mulheres
246

. 

Sob o aspecto da Antropologia, MARIA LUÍZA HEILBORN refere que “no conceito 

de gênero está intrínseca a dimensão relacional”
247

.  

MARIA PORTO RUWER DE AZAMBUJA menciona que 

 

“situar o conceito de gênero como relacional implica em entendê-lo como dizendo 

respeito às relações de dominação e de opressão que transformam as diferenças 

biológicas em desigualdades sociais ou exclusão”
248

 

 

Trata-se de uma relação de poder desigual
249

. Embora homens e mulheres 

detenham poderes na relação – salvo absoluta impossibilidade de resistência física ou 

psicológica da vítima – é a prevalência do poder do homem que sustenta a dominação e 

submissão da mulher. Essa relação em que ocorre a “dominação-exploração não presume o 

total esmagamento da personagem que figura no polo de dominada-explorada. Ao contrário, 

integra essa relação de maneira constitutiva a necessidade de preservação da figura 
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 Há posicionamento de que o conceito de sexo não é puramente biológico. A respeito, HELEIETH I. B. SAFFIOTI 
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subalterna”
250

. Estabelece-se então uma conduta de submissão unidirecional, que pode 

decorrer de um padrão aprendido na história de vida do homem e da mulher
251

. 

Outro importante aspecto no conceito de gênero é a naturalização da 

desigualdade, que tem como efeito a repetição de padrões de dominação e submissão, 

aprendidos e repassados de geração para geração.  

Deste modo, a “ideologia de gênero legitima uma forma de poder que justifica a 

dominação masculina, naturalizando diferenças que, na verdade, são socialmente 

construídas”
252

.  

Os padrões comportamentais da família são incorporados pelos filhos e por eles 

repetidos na fase adulta como algo natural. Assim, meninas são criadas para serem boas 

esposas, mães e obedientes aos maridos. Os meninos são criados para serem fortes, 

destemidos e até agressivos em determinadas situações. Aprende-se que o homem tem 

“necessidades sexuais” diferentes das mulheres e por isso é natural que mantenha outros 

relacionamentos, ao passo que as mulheres devem ser fiéis e recatadas, pois “pertencem” aos 

seus parceiros. Todos esses conceitos vão sendo repassados e por isso são incorporados, como 

se fossem “naturais”, quando na verdade dizem respeito a construções sociais dos papéis dos 

homens e das mulheres. 

Estabelecem-se formas de controle social, formal e informal, que perpetuam os 

padrões. O controle informal existe nas relações sociais do dia a dia em que as pessoas se 

controlam reciprocamente, referindo-se às consequências negativas de determinadas condutas 

que quebram normas sociais
253

.  

VERONICA SPAVENTA
254

 refere que a família – especialmente, os pais e o parceiro 

– e a escola exercem um controle informal das condutas que devem ser adotadas pela mulher 

e, se não é suficiente, há o controle formal por parte de órgãos oficiais. O controle formal 
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refere-se ao momento em que o sistema penal é acionado, porque a mulher praticou ou foi 

vítima de um crime. É certo que “as mulheres entram em uma proporção muito menor no 

sistema penal e delinquem menos que os homens, mas o controle social informal é mais 

intenso sobre elas”
255

. 

No caso de mulheres processadas por crimes, há uma tendência à diminuição da 

responsabilidade tendo em conta as condições peculiares e a função social da mulher. Se as  

mulheres figuram nos processos como vítimas de crimes, especialmente de gênero, a situação 

se inverte e há um tratamento mais rigoroso em que se analisa o comportamento moral e a 

postura das mulheres.  

Trata-se do caráter patriarcal do sistema penal que mantém a violência de gênero: 

 

“A imagem de fragilidade feminina que opera no momento de atribuir o sentido da 

norma penal quando a mulher é sujeito ativo do direito penal, não funciona quando é 

sujeito passivo. Nestes casos, pelo contrário, em especial quando se trata de delitos 

contra a integridade sexual, a norma se torna muito mais exigente a respeito das 

mulheres em relação à sua qualificação moral.”
256

 

 

No Chile, LIDIA CASAS e OLGA ESPINOZA constataram que as mulheres 

processadas criminalmente tinham um tratamento mais benevolente por parte da Justiça, 

desde que os crimes não confrontassem com o modelo ideal de mãe e mulher de família. Caso 

contrário, o tratamento podia ser até mais rigoroso do que o destinado aos homens. Em geral, 

concluem, “os operadores do sistema, especialmente os juízes, tratam com mais benevolência 

as mulheres porque reconhecem suas responsabilidades familiares, pelo que o custo social da 

prisão pode ocasionar maiores problemas sociais”
257

. 
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 Tradução livre da autora. Versão original: “Las mujeres entran em uma proporción mucho menor em el 
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Tanto as vítimas adultas quanto as meninas sofrem com a impotência para reagir, 

em decorrência de suas próprias experiências e do controle informal. O patriarcado está 

fortemente impregnado em toda a sociedade e também no seio familiar, sujeitando seguidas 

gerações de mulheres a um padrão de violência. 

A dominação e submissão persistem na família na medida em que as mães, muitas 

vezes vitimadas quando crianças, mantém sua postura de impotência na defesa da filha.  

Com base no atendimento psicológico de inúmeras famílias com histórias 

semelhantes no Rio Grande do Sul, MARTHA GIUDICE NARVAZ e SÍLVIA HELENA KOLLER 

depararam-se “com a repetição do padrão abusivo na história da família, com o cativeiro da 

violência intrafamiliar que se expressa no segredo destas mães, meninas um dia, abusadas na 

família de origem”. As mães que não tiveram proteção “expressam um sentimento 

avassalador de impotência no lidar com sua própria condição de vítima infantil”
258

. 

Além do caráter transgeracional, a naturalização da violência atinge a própria 

vítima em sua relação com o agressor. A mulher não se vê como vítima e vê o ato violento 

como algo distante e passado, dividindo a culpa com o agressor pelo evento. 

Com base em relatos de mulheres que frequentam o Centro Mulheres que Amam 

Demais Anônimas (MADA – PR), no período de maio de 2008 a janeiro de 2009, ALCIONE 

DO SOCORRO A. COSTA e NEIVA FURLIN referiram a existência de um padrão de “fala 

distanciada” como “uma memória esquecida do corpo”. Durante os atendimentos, afirmam, 

transparecia a naturalização da violência: 

 

“na verdade a dinâmica tendia a uma acomodação da vítima à realidade do seu 

cotidiano, uma tentativa de pensar esse tipo de prática como se fossem episódios 

circunscritos a um determinado momento, ou seja, uma memória; revelada naquele 

espaço pela evocação reflexiva de si”
259

. 

 

Deste modo, apesar da diversidade de conceitos e aplicações, podem ser 

apontados alguns elementos que integram o conceito de gênero: a) relacional: gênero refere-se 
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ao modo como homens e mulheres estabelecem relações
260

; b) assimetria: há uma relação de 

poder desigual entre os envolvidos; c) dominação e submissão: como consequência da 

disparidade de poderes, existe a dominação do homem e a submissão da mulher; d) 

naturalização da desigualdade e (transgeracionalidade)
261

: as diferenças entre homens e 

mulheres são incorporadas pela sociedade como se decorressem da diferença de sexos, bem 

como são repassadas nas gerações família. 

A Lei Maria da Penha trata de uma modalidade específica da violência de gênero, 

ocorrida no âmbito de relacionamento interpessoal, chamada de “doméstica”
262

. 

De todo o exposto, tem-se que o processo penal inovador e dotado de efetividade 

social, criado pela Lei Maria da Penha, pressupõe a existência de uma questão de gênero, 

enquanto relação assimétrica de poder, com dominação do homem e submissão da mulher, em 

que há naturalização das diferenças. Para a efetividade da lei é imprescindível compreender a 

violência, compreender de que modo as questões de gênero moldam as relações e influenciam 

nas decisões judiciais.  

É preciso mudar a forma de pensar a violência, pois a lei por si só não muda a 

realidade.  

A este respeito, comentando a situação das mulheres na América Latina, ALICIA 

FOURNIER VARGAS adverte que 

“tais leis são letra morta, se não se efetua uma mudança cultural e de mentalidade, 

sem uma vontade política que permita criar as condições fundamentais para o 

exercício desses direitos”
263

. 
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2.3 Formas de violência e tipologia 

 

 

“deve-ser partir da inquestionável premissa 

de que a mulher não é um sujeito vulnerável, 

a faz vulnerável o agressor através do exercício da violência”
264

 

 

A Lei Maria da Penha não contém um rol de crimes de violência doméstica, mas 

sim a referência às formas de violência praticadas contra a mulher, dada a sua condição 

peculiar (arts. 4º e 7º da Lei nº 11.340/2006). 

A conduta do agente – ação ou omissão – que cause sofrimento físico, mental, 

sexual, moral ou dano patrimonial em razão do gênero, nas situações previstas no artigo 5º – 

âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação intima de afeto – 

configura violência regulada pela Lei Maria da Penha.  

Trata-se de uma violência específica e de difícil apuração. No âmbito jurídico, 

apontam-se falhas relacionadas à tipificação ou a forma como o Estado atua. 

MARIA LUISA FEMENIAS menciona estas falhas, que chama de violência 

institucional de ordem jurídica, sob os seguintes aspectos: a) negação do delito: quando não 

há tipificação ou a tipificação não é eficiente; b) invisibilidade: caracterizada por minimizar o 

ato do agressor ou análise inadequada das causas do delito; c) encobrimento: desconsideração 

do depoimento da mulher, que é levada ao silêncio; d) ausência de proteção: referente à falta 

ou demora na proteção das vítimas, de medidas preventivas ou efetivas para rompimento da 

violência
265

. 

Tendo em conta o primeiro aspecto, “negação do delito”, optou-se por realizar o 

estudo dos tipos penais, segundo as formas de violência. Além do aspecto crítico a respeito da 
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tipificação e reflexos no processo, a abordagem tipológica justifica-se pelos seguintes 

aspectos: a) primeiramente, para tornar o trabalho acessível a profissionais de outras áreas, 

dotando-o de caráter interdisciplinar. Deste modo, profissionais dos ramos da Psicologia, 

Sociologia, Assistência Social, Criminologia e outros podem reconhecer os atos que 

configuram violência sob o aspecto jurídico; b) a referência aos tipos permite identificar 

facilmente as condutas de violência contra a mulher, por parte de operadores do Direito; c) a 

abordagem demonstra que, salvo críticas específicas adiante salientadas, a opção do legislador 

em omitir a tipificação na Lei Maria da Penha foi adequada, pois todas as formas de violência 

encontram correspondentes típicos e a Lei Maria da Penha foi concebida de modo atemporal, 

não vinculada às alterações da legislação material; d) permite identificar os reflexos que a 

tipificação tem sob o aspecto processual, como a impossibilidade de se prender 

preventivamente um agressor por tempo superior à pena que seria fixada. 

São formas de violência expressamente previstas e definidas pela Lei Maria da 

Penha: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A seguir, far-se-á um estudo destas 

formas de violência, sua tipologia e os reflexos no processo penal por violência. 

 

2.3.1 Violência física 

 

Violência física contra a mulher é “qualquer conduta que ofenda sua integridade 

ou saúde corporal” (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006). Portanto, consiste em provocar, 

dolosamente, com ou sem marcas aparentes, danos à saúde ou integridade física da mulher.  

Nem sempre a violência contra a mulher tem início com a agressão corporal. Ao 

contrário, na maioria dos casos, o homem inicia a dominação com a violência moral e 

psicológica até que a situação evolui para a agressão física, no momento em que a mulher já 

está fragilizada e não pode ofertar resistência. Os ataques físicos, graças ao ciclo da violência 

que se estabelece, tendem a se repetir e tornar-se cada vez mais gravosos
266

.  

Conforme MARÍA LUISA FEMENÍAS, “antes que a violência física se converta em 

agressão violenta contra o corpo de uma mulher ou uma menina, houve longos e extensos 
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 A respeito ver: HIRIGOYEN, Marie-France. Op. cit., p. 37-40 e 71-88. 
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episódios de violência secundária que não haviam sido reconhecidos como tais”, em razão da 

forma como se estabelecem as relações
267

. 

A raiz da violência doméstica está no sentimento de posse do homem em relação à 

mulher, como se ela fosse sua propriedade. Afirmações como “se não for minha não será de 

mais ninguém” indicam a coisificação da mulher. Tal como o homem detém um objeto, 

também acredita que detém a mulher, ainda que contra sua vontade
268

. 

Associado ao sentimento de posse há o ciúmes, muitas vezes imotivado. Nas 

relações marcadas pela violência, o homem exerce um controle sobre toda a vida da mulher, 

seu círculo de amizades, familiares e seus compromissos sociais. A simples suspeita de 

infidelidade ou o medo da perda justificam atos agressivos para aquela que carrega dentro de 

si um padrão comportamental violento. 

Normalmente, a violência física manifesta-se por tapas, socos, empurrões e 

agressões com instrumentos, contundentes ou cortantes, que podem provocar marcas físicas e 

danos à saúde da vítima. Conforme a gravidade do resultado e as circunstâncias do fato, pode 

ser tipificada como vias de fato, lesão corporal, tortura ou homicídio.  

Ante a grande incidência da forma de violência física e suas peculiaridades, a 

seguir serão abordadas individualmente as referidas infrações penais. 

 

 a) Vias de fato 

 

Não havendo vestígios físicos ou dano à saúde, resta configurada a contravenção 

penal de vias de fato, para a qual é prevista pena de 15 dias a 03 meses de prisão simples ou 

multa (art. 21 do Dec.-lei nº 3.688/41
269

), com a agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal. 
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 Tradução livre da autora. Versão original: “antes de que la violencia física se convierta em agresión violenta 

contra el cuerpo de uma mujer o de uma niña, ha habido largos y extensos episodios de violencia secundaria 

que no han sido reconocidos como tales” (FEMENÍAS, María Luisa. Op. cit, p. 82). 
268

 No fenômeno de coisificação da mulher, o ciúme exacerbado “nasce de um profundo complexo de 

inferioridade” e “o autor de crime passional possui uma ilimitada necessidade de dominar e uma preocupação 

exagerada com sua reputação. O horror ao adultério se manifesta claramente, mas não pelo que este último 

significa para o relacionamento a dois e sim em face da repercussão social que fulmina o homem traído”(ELUF, 

Luiza Nagib. A paixão no banco dos réus. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011).  
269

 BRASIL. Lei das Contravenções Penais. Decreto-lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941. São Paulo: RT, 2013. 



101 

 

A gravidade da pena não condiz com a gravidade da conduta. Muitas agressões 

dolorosas não deixam marcas ou estas desaparecem antes que a vítima seja submetida ao 

exame de corpo de delito. Puxões de cabelos e socos na região abdominal são condutas não 

visíveis, mas que provocam dor e humilham a mulher
270

.  

A Lei Maria da Penha pecou ao silenciar quanto à penalidade para a infração 

penal de vias de fato. Da mesma forma que modificou a redação do artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, poderia ter definido nova penalidade para a infração. Pecou também ao 

estabelecer a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 “aos crimes” praticados com violência 

doméstica e familiar (art. 41 da Lei nº 11.340/2006). Se é certo que a efetividade da lei não 

reside no seu caráter punitivo, não se pode negar que uma pena irrisória perde não só seu 

caráter repressivo como também educativo de transformação social.  

A respeito da fixação de penas brandas, SUSAN EDWARDS menciona: “pelo que 

parece, uma punhalada à própria mulher é de natureza legal e social distinta que uma 

punhalada desferida a um estranho”, mas “já é tempo de que o Estado responda a estas 

demandas, é tempo de que as mulheres gozem de proteção como cidadãs. Quantas mulheres 

devem morrer para antes que isso ocorra?”
 271

. 

Como reflexos para o processo penal, tem-se a impossibilidade de se manter o 

agressor preso cautelarmente e os questionamentos quanto à possibilidade de aplicação da Lei 

nº 9.099/95, modelo conciliatório apontado por muitos como a solução para o problema
272

. 
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 VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES refere que a dor não configura crime de lesão corporal, assim como 

“eritemas não constituem lesão, pois são fruto de deslocamento sanguíneo momentâneo para certa parte do 

corpo, que conferem vermelhidão à pela. Podem decorrer de beliscão ou tapa” (GONÇALVES, Victor Eduardo 

Rios. Direito penal esquematizado. Parte especial. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 173). 
271

 Tradução livre da autora. Versão original: “el castigo no se considera apropriado y la cárcel se aplica en 

escasas ocasiones. Por ló que parece uma puñalada a la própria mujer es de uma natureza legal y social 

distinta que uma puñalada asestada a um extraño” e “Es tiempo ya de que el Estado responda a estas 

demandas, es tiempo de que las mujeres gocen de protección como ciudadanas. Cuántas  mujeres deben morir 

aún antes de que ello suceda?” (EDWARDS, Susan. La función simbólica del derecho penal: violencia 

doméstica. Pena y Estado función simbólica de la pena, [s.l.], n. 01, p. 87-88, sep.-dic. 1991). 
272

 MAURÍCIO GONÇALVES SALIBA e MARCELO GONÇALVES SALIBA sustentam a utilidade da conciliação civil: 

“a conversa entre as partes é sem dúvida alguma o único e eficaz caminho para se combater a violência, não se 

apresentando a punição mais severa como forma de resolução dos conflitos” (SALIBA, Marcelo Gonçalves; 

SALIBA, Maurício Gonçalves. Violência doméstica e familiar. Crime e castigo: Lei nº 11.340/2006. Revista 

Magister de Direito Penal e Processual Penal, [s.l.], ano II, n. 12, p. 51, jun.-jul. 2006). 
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b) Lesão corporal 

 

Se a conduta resulta em dano à integridade física ou à saúde, resta configurado o 

crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, para o qual é cominada 

pena de 03 meses a 03 anos de detenção – redação alterada pela Lei nº 11.340/2006. Não há 

incidência da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal, sob pena de restar configurado o 

bis in idem, já que a situação de violência doméstica é elementar do tipo. 

A forma mais comum de lesão corporal constitui a ofensa à integridade física, “o 

prejuízo anatômico causado (equimoses, ferimentos, fraturas, mutilações)”, enquanto “o dano 

à saúde consiste na perturbação do equilíbrio fisiológico ou psicológico, ou no agravamento 

de moléstia preexistente”
273-274

. 

O artigo 129, § 9º, do Código Penal
275

 prevê a lesão praticada contra parentes 

sanguíneos – ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com quem o 

agente conviva ou tenha convivido, ou em razão de relações domésticas, de coabitação ou 

hospitalidade. Trata-se de um tipo penal de violência familiar e doméstica, com âmbito de 

aplicação mais amplo do que a Lei Maria da Penha, posto que destinado a ambos os sexos. 

Com efeito, não se trata de tipo penal específico para as vítimas mulheres, 

bastando que a situação pessoal de filho, neto, companheiro esteja contemplada. As fórmulas 

genéricas do tipo permitem incluir as mais variadas situações de violência física. Assim, ainda 

que o agente não tenha mantido união estável com a vítima, a simples convivência configura 

o crime, ou mesmo ter sido o ato cometido “prevalecendo-se de relações domésticas”
276

. 
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 COSTA JR., Paulo José da. Curso de direito penal. 12 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p.378. 
274

 O estudo médico-legal de 1.485 mulheres agredidas em Zaragoza, revelou a ocorrência das seguintes lesões: 

76,40% de contusões, 15,55 % de luxações e policontusões, 3,05% de fraturas menores,  1,52% de 

traumatismos crânio encefálicos, 1,33% de fraturas maiores, 1,33 % de lesões faciais com repercussão 

oto/oculares e 0,82% de feridas penetrantes (ARROYO, Maria Castellano; ESCARIO, José Aso; JARRETA, 

Bergoña Martínez; PLANA, Juan Antonio Cobo. Datos médico forenses de 1485 agresiones denunciadas por 

mujeres. Revista Española de Medicina Legal, Granada, año XXII, n. 84-85, p. 24-30, jul.-dic. 1998. p. 27). 
275

 O dispositivo foi introduzido no Código Penal pela Lei 10.886/2004, com pena prevista de 06 meses a 01 ano 

de detenção. Contudo, como observava Damásio à época, “na verdade não houve alteração legislativa 

substancial”, pois a infração ainda era considerada de menor potencial ofensivo (JESUS, Damásio Evangelista 

de. Violência contra a mulher. Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, São Paulo, ano VII, n. 37, p. 

35-36, abr.-maio 2006, p. 36). 
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 CEZAR ROBERTO BITENCOURT salienta: “Com efeito, afora o elenco de sujeitos passivos contido no § 9º, a 

dita “violência doméstica” pode ser praticada contra outros sujeitos passivos, desde que se prevaleça das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade... Nessa linha, cabem ainda mais distinções: 1) o crime 

contra os sujeitos passivos expressos no dispositivo legal, como já afirmamos, pode ser praticado em qualquer 
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Por não haver previsão específica na Lei Maria da Penha nem no Código Penal, 

não há tipo penal de lesão corporal culposa de violência doméstica (art. 18, parágrafo único, 

do Código Penal). 

 

c) Tortura 

 

O crime de tortura pode ocorrer como manifestação de violência doméstica e 

familiar em duas situações específicas
277

, previstas no artigo 1º, I, a e art. 1º, II, da Lei nº 

9.455, de 07 de abril de 1997
278

, com pena de 02 a 08 anos de reclusão. 

 

Tortura: violência física para obter informação, declaração ou confissão da vítima 

(art. 1º, I, a, Lei nº 9.455/97) 

 

Este tipo penal diz respeito à tortura praticada com a finalidade de obrigar a 

mulher a fornecer informação, declaração ou confissão. Neste crime, a violência física é 

apenas o meio utilizado pelo agente para vencer a resistência da vítima e assim obter o que 

deseja, como, por exemplo, uma informação relacionada à fidelidade da parceira.  

A informação corresponde ao fornecimento de um dado relacionado à vítima ou 

terceira pessoa. Assim, o emprego de força física ou grave ameaça para constranger a mulher 

a fornecer número de telefone, dados bancários, endereço, nome de um amigo ou do atual 

namorado pode configurar tortura.  

                                                                                                                                                                                     
lugar; 2) em relação àqueles contra os quais só pode ser praticado com “prevalecimento das relações”, pode 

ocorrer somente, em tese, nos limites territoriais onde existam as relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade. Será, pois, nesses locais que o sujeito ativo poderá abusar de tais relações e, consequentemente, 

onde os sujeitos passivos poderão sentir-se inferiorizados” (BITENCOURT, Cezar Roberto. A abrangência da 

definição de violência doméstica. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, ano 17, n. 

198, p. 9, maio 2009). 
277

 Lei 9.455/97, artigo 1º: Constitui crime de tortura: I – constranger alguém com emprego de violência ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão 

da vítima ou de terceira pessoa (...) II- submeter a alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 

de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou 

medida de caráter preventivo”. 
278

 BRASIL. Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm>. Acesso em: 1º mar. 2013. 
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A declaração, verbal ou escrita, ocorre quando a vítima é obrigada a atestar um 

fato específico.  

Se esta declaração for obtida no curso de investigação, processo judicial ou 

procedimento administrativo já em andamento, ao invés de tortura, restará configurado o 

crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). O marco objetivo 

diferencial da tortura e da coação diz respeito, portanto, ao momento em que é obtida a 

declaração probatória: se ocorre antes da investigação ou processo há crime de tortura; se 

ocorre no curso da investigação ou processo há coação (em concurso com a pena 

correspondente à violência)
279

. 

Por fim, a confissão consiste em admitir um fato, contrário ao seu interesse e 

favorável ao agente. Como a Lei da Tortura não restringiu o alcance do termo, não se justifica 

entender confissão como simplesmente a admissão de um crime.  

Além de previsão específica no Código de Processo Penal (art. 197
280

), a 

confissão consta do Código Civil
281

 (art. 212, I,
282

) e Código de Processo Civil
283

 (art. 348
284

) 

como meio de prova de um fato. Assim, haverá confissão se a mulher for coagida a admitir 

um fato que a prejudica e beneficia o agressor. Seu conteúdo pode versar sobre uma dívida, 

questão relacionada aos filhos, traição ou fatos pessoais que tenham efeito no juízo cível ou 

criminal. 

Por fim, importa considerar que o diferencial da tortura em relação ao crime de 

lesão corporal disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, diz respeito à finalidade de agir 

do agressor, porque, na tortura, a violência tem a finalidade de descobrir algo. 
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 Código Penal, artigo 344: Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou 

alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo 

judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da 

pena correspondente à violência. 
280

 Código de Processo Penal, artigo 197: O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros 

elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, 

verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. 
281

 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm)>. Acesso em: 1º mar. 2013. 
282

 Código Civil, art. 212, I: Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado 

mediante: I – confissão; II – documento; III – testemunha; IV – presunção; V – perícia. 
283

 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 1º mar. 2013. 
284

 Código de Processo Civil, artigo 348: Há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário ao 

seu interesse e favorável ao adversário. A confissão é judicial ou extrajudicial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
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Tortura: violência com intenso sofrimento para aplicar castigo pessoal ou medida 

de caráter preventivo (art. 1°, II, da Lei nº 9.455/97) 

 

Haverá tortura quando o homem submeter a mulher, sobre a qual exerce 

dominação, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. 

Essa supremacia do torturador em relação à vítima decorre do próprio núcleo do tipo 

“submeter”. 

Exige o tipo que a vítima encontre-se sob a guarda, poder ou autoridade do 

agente, como, por exemplo, ocorre nos crimes praticados por pai contra filha, ou pelo filho 

contra sua mãe interditada. Essa elementar “que demonstra uma relação entre autor e vítima, 

deve estar plenamente demonstrada nos autos e pode advir de lei, do contrato ou de uma 

situação de fato”
285

. 

Só haverá tortura no sofrimento “intenso” da vítima, conforme expressamente 

descrito no tipo. Mas o que seria esse sofrimento intenso?  

No livro “Tortura e Prova no Processo Penal”, salientou-se que “o sofrimento 

deve ser anormal, excepcional, muito além daquelas correções que se enquadram em maus 

tratos”, podendo-se adotar como critérios para aferir a intensidade do sofrimento: duração do 

ato, método utilizado pelo agente, constância e condições pessoais do ofendido
286

. 

A maior dificuldade que existe para a tipificação da violência doméstica como 

tortura, contudo, não reside na intensidade do sofrimento – que parece evidente em 

determinadas situações como queimaduras, chicoteamento, submissão sexual, fraturas, mas 

em se determinar se no caso concreto a vítima vivenciava uma relação de submissão e se o 

agressor exercia sobre ela poder. 

Na violência crônica contra a mulher, há em regra uma redução da sua capacidade 

de resistência e uma penosa adaptação à situação de violência. Os refúgios na fase de “lua de 

mel”
287

 permitem que a relação se mantenha por vários anos, até que a mulher tenha 

condições de reagir.  
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 GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e prova no processo penal. São Paulo: Atlas, 2002. p. 

60-61. 
286

 Op cit, p. 66-67; 
287

 O ciclo da violência e a impossibilidade de reação da vítima serão abordados no Capítulo referente à 

prevenção da violência. 
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Em algumas hipóteses a vítima vive sob tamanho terror, sem condições de 

esboçar qualquer reação às exigências do parceiro, que a castiga caso desobedeça suas 

“ordens”. Há, neste caso, uma situação de efetivo poder do homem em relação à mulher, apto 

a configurar o crime de tortura. 

Uma vítima de violência, que frequenta o grupo Mulheres que Amam Demais do 

Paraná (MADA-PR) e denominada de “Antíope” (nome fictício) contou a violência a que foi 

submetida pelo parceiro, por um motivo banal: 

 

“Colocou um panetone no carrinho, ao que foi repreendida, pois o que estava sendo 

comprado obedecia unicamente às suas necessidades e desejos, porque era ele quem 

pagaria pelos produtos, portanto, não cabia a ela acrescentar nada, a não ser que o 

fizesse com o próprio dinheiro. Antíope devolveu o panetone à prateleira dizendo 

que no dia seguinte o compraria. Zeus avisou-a que se ela pedisse, ele o compraria, 

porém como isso não aconteceu, assim que chegou a casa, enquanto guardava as 

compras foi puxada pelos cabelos, derrubada ao chão e chutada, pois era 

desobediente e não sabia reconhecer a gentileza do gesto de Zeus. No dia seguinte, o 

episódio se repetiu agora em função dele ter se antecipado a compra do panetone e 

ela não ter dito obrigada”
288

. 

 

Nesta hipótese, o agente “castigou” a vítima porque ela não soube reconhecer sua 

grandiosidade durante discussão sobre a compra de um panetone. Na verdade, o que está 

implícito no relato é o poder do homem em relação à esposa, que não poderia sequer comprar 

um item no mercado sem sua autorização.  

Experiências com animais revelaram que a inação de alguém vitimizado decorre 

de aspectos biológicos, em razão “da existência, no sistema nervoso, de um circuito inibidor 

ou ativador da ação” e a passividade “era consequência da falta de controle sobre a situação, 

isso os impedia de aprender a escapar”. Esses estudos deram origem à teoria da impotência ou 

desamparo aprendido
289

. 
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 COSTA, Alcione do Socorro; FURLIN, Neiva. Op. cit., p. 4. 
289

 Os experimentos realizados por H. Laborit (com ratas) e Seligman (cachorros), bem como a teoria learned 

helplessness (impotência aprendida) são referidos por MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, Op. cit, p. 80. 



107 

 

 

d) Homicídio 

 

A maior causa de morte de mulheres no Brasil é a violência praticada por seus 

parceiros. Conforme o Mapa da Violência publicado em 2012, entre 1980 e 2010, 

aproximadamente 92 mil mulheres foram assassinadas, sendo “43,7 mil só na última década. 

O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 

230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país”, deste 

total, 41% dos homicídios ocorreram em razão de lesões ocorridas na própria residência
290

. 

A violência entre homens ocorre no meio das ruas e é eventual, ao passo que a 

violência doméstica ocorre dentro de casa e tem como característica primordial a sua 

cronicidade
291

. Mulheres vítimas de homicídio morrem imobilizadas pelo medo, sem esboçar 

qualquer tipo de reação contra o parceiro. Nas hipóteses em que registraram boletins de 

ocorrência, desistiram de prosseguir ou inocentaram os agressores em seus depoimentos por 

medo, dependência ou crença na mudança do parceiro. 

Embora nem todos os casos de violência doméstica evoluam para a morte, não se 

pode negar que a maior incidência de mortes de mulheres é justamente na situação 

doméstica
292

. 

A violência não interrompida por uma intervenção processual dotada de 

efetividade pode evoluir para um homicídio. No caso concreto, não há fatores que permitem 

afirmar nem negar peremptoriamente se uma mulher vítima de violência pode ser vítima de 

homicídio pelo agressor. 
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 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2012. Atualização: homicídio de mulheres no Brasil. 
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violência de gênero. Revista do Ministério Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 07, n. 09, p. 26, 1998). 
292

 SHELMA LOMBARDI DE KATO refere que “a violência doméstica tem ceifado a vida de milhares de mulheres, 

com motivação abjeta e por meios extremamente cruéis; por motivos banais, ou sem qualquer motivo, sendo 

recorrentes as desconfianças de supostas traições, o alcoolismo, o uso de drogas, ou simplesmente o caráter 

violento do agressor e, âmago da questão, o machismo exacerbado” (KATO, Shelma Lombardi de. Lei Maria da 

Penha: uma lei constitucional para enfrentar a violência doméstica e construir a difícil igualdade de gênero. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 71, p. 268, mar. 2008). 

http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf
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Estudiosos da violência propõem uma escala evolutiva, que pode ser assim 

representada
293

: 

 

  ESCALADA DA VIOLÊNCIA: 

            

               morte
294

 

        Golpear com  objetos 

        asfixiar, violar 

     Isolar, controlar, estapear, 

     morder, dar pontapés 

  

Criticar constantemente 

   empurrar, quebrar objetos  

   queridos 

 

Ameaçar, ironizar,  

fazer escândalos 

 

 

O perfil do homem que pratica homicídio é de alguém autocentrado, egoísta e 

muitas vezes com baixa autoestima. Mata não por amor, mas por um sentimento de posse e 

por sua reputação. 

Há quase meio século, ao tratar dos homicídios passionais, MAGALHÃES 

NORONHA referia-se ao caráter dos agentes:  

 

“A verdade é que, via de regra, êsses assassinos são péssimos indivíduos: maus 

esposos e piores pais. Vivem sua vida, sem a menor preocupação para com aquêles 

por quem deviam zelar, descuram de tudo, e um dia quando descobrem que a 

companheira cedeu a outrem, arvoram-se em juízes e executores. A verdade é que 

                                                           
293

 A escala evolutiva consta de: LABRADOR, Francisco Javier; RICÓN, Paulina Paz; LUIS, Pilar de; FERNÁNDEZ-

VELASCO, Rocío. Op. cit. 
294

 Embora o item “morte” não conste do gráfico original foi introduzido neste trabalho ante a possibilidade de a 

violência doméstica evoluir para o homicídio. Os próprios autores responsáveis pelo gráfico referem que “este 

conceito se refere a que os episódios de maus tratos são cada vez mais intensos e perigosos: se a primeira 

explosão da violência implicou em uma bofetada, é possível que no futuro a intensidade do golpe alcance 

níveis muito superiores, podendo inclusive levar á morte”. Tradução livre da autora. Versão original: “este 

concepto se refiere a que los episódios de maltrato son cada vez más intensos y peligrosos: si la primera 

explosión de la violência implico uma bofetada es posible que em el futuro la intensidad del golpe alcance 

niveles muy superiores, pudiendo incluso llevar a la muerte” (Op. cit, p. 172). 
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não  os impele qualquer sentimento elevado ou nobre. Não. É o despeito de ser 

preterido por outro. É o medo do ridículo – eis a verdadeira mola do crime”
295

. 

 

Em suas eloquentes palavras NELSON HUNGRIA proclamava que o homem não 

mata por amor, sentimento nobre, mas por sentimento vil de posse: 

 

“O amor que mata, o amor-Nêmesis, o amor-açougueiro é uma contrafação 

monstruosa do amor: é o animalesco egoísmo da posse carnal, é despeito do macho 

preterido, é a vaidade malferida da fêmea abandonada. É o furor do instinto sexual 

da besta”
296

. 

 

Mais recentemente, LUIZA NAGIB ELUF menciona que o homicida passional tem 

“uma preocupação exagerada com sua reputação. O horror ao adultério se manifesta 

claramente, mas não pelo que este último significa para o relacionamento a dois e sim em face 

da repercussão social que fulmina o homem traído”. Diz que esse homicida é dominador, 

necessita de “autoafirmação”, “o assassino não é amoroso, é cruel... Sua histórica de amor é 

egocêntrica. Em sua vida sentimental, existem apenas ele e sua superioridade. Sua vontade de 

subjugar”
297

. 

Essas ponderações indicam a razão pela qual não se pode conceber o crime 

passional como justificável. Não existe legítima defesa da honra, na medida em que, como se 

afirmou em um julgamento histórico perante o Tribunal do Júri “a honra está em cada um de 

nós e não em outra pessoa”
298

. 

Dependendo das peculiaridades do fato, poderá haver a qualificadora da futilidade 

ou da torpeza do homicídio.  

A futilidade diz respeito a uma conduta manifestamente desproporcional do 

agente. O motivo fútil, como salientava ANIBAL BRUNo, é o “pequeno demais para que na sua 

insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que dêle resulta. O que acontece é 
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 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1967. v. 02 (Dos crimes contra a pessoa. 

Dos crimes contra o patrimônio). p. 27. 
296

 HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1979. p. 152. 
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 ELUF, Luiza Nagib. Op. cit., p. 139. 
298

 Julgamento do Procurador de Justiça Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Gallo – pai de uma 

renomada atriz – que matou a esposa por ciúmes. aput ELUF, Luiza Nagib, op cit, p. 69.  
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uma desconformidade revoltante entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa 

que o sujeito lhe propõe”
299

. 

HELENO CLÁUDIO FRAGOSO mencionava que “os tribunais têm identificado a 

qualificadora de que estamos tratando, na motivação frívola, ridícula nas suas proporções (RT 

400/133)”, como “o rompimento de namoro (RT 395/119) ou do noivado (RT 238/119); o 

desentendimento banal e corriqueiro (RT 377/127), como o do réu que matou a companheira 

que se recusou a acompanhá-lo na visita a parentes (RT 413/108)
300

.  

Divergindo deste entendimento, tem-se que o rompimento de um noivado não é 

motivo fútil, mas pode configurar motivo torpe, conforme se verá adiante. Quanto ao namoro 

ou relacionamento eventual, as circunstâncias do caso (seriedade do relacionamento, 

envolvimento amoroso com outras pessoas, crime praticado muito tempo após o rompimento) 

é que definirão se o homicídio é simples, qualificado por motivo fútil ou torpe. 

Haverá a qualificadora da torpeza se o homem matar a mulher por um sentimento 

vil e desprezível.  

O ciúme pode caracterizar motivo torpe. Pondera ANDRÉ ESTEFAM que o ciúme 

pode configurar torpeza, mas “tudo dependerá do caso concreto, isto é, da razão pela qual o 

agente sentiu o ciúme (ou o sentimento passional)”, como julgados em que “o agente fora 

desprezado por sua ex-companheira e, por isso, decidiu matá-la, e quando o autor matou sua 

ex-namorada por não se conformar com o rompimento da relação, tendo ela iniciado enlace 

com outra pessoa”
301

. 

Abordados estes aspectos fundamentais, impõe-se analisar a efetividade da Lei 

Maria da Penha para a prevenção e repressão do crime de homicídio. 

No estudo Woman Killing: Intimate Femicide in Ontário 1991-1994 apurou-se 

que 74% dos homicídios de mulheres foram cometidos por parceiro e “1/3 delas levou ao 
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 BRUNO, Anibal. Direito penal. Parte especial I (Crimes contra a pessoa). 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972. 

p. 79. 
300

 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. Parte Especial (arts. 121 a 217). 7. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1983. p. 54. 
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 ESTEFAM, André. Direito Penal. v. 02. São Paulo: Saraiva, 2010, p.107. 
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conhecimento das autoridades algum tipo de violência prévia, isto é, violência sofrida antes de 

serem mortas pelo agressor”
302

. 

Apesar da gravidade desta situação, a Lei Maria da Penha não previu textualmente 

o homicídio. A violência física, prevista no artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, configura 

“qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. Não há qualquer referência 

à morte da vítima, o que demonstra a falta de atenção do legislador para o elevado índice de 

homicídios em situação de violência doméstica. 

Esta omissão, associada à falta de conhecimento interdisciplinar – quanto ao ciclo 

da violência e impossibilidade de a vítima reagir – tem prejudicado a efetividade da Lei Maria 

da Penha na prevenção do homicídio, pois não se associa a violência doméstica tida por 

corriqueira (lesão, ameaça, ofensas) com a morte. 

As alterações pontuais da legislação penal introduzidas pela Lei Maria da Penha 

referiram-se unicamente à agravante do artigo 61, II, f e ao artigo 129, § 9º, ambos do Código 

Penal. Nenhuma referência ao homicídio. 

O legislador deveria ter incluído uma qualificadora para o crime de homicídio em 

situação de violência doméstica, na esteira do previsto para lesão qualificada (art. 129, § 9º, 

do Código Penal), em especial, quando a vítima já se encontrava sob a égide de medidas 

protetivas.  

Este crime peculiar envolve alguns aspectos que justificavam uma postura 

diferenciada do legislador: o sofrimento da vítima normalmente é silenciado, oculto, assim, 

em um julgamento pelo Tribunal do Júri, as testemunhas desconhecem o histórico de 

dominação e violência que antecederam a morte da mulher; os criminosos passionais são 

muitas vezes primários e de bons antecedentes, tidos como “bons cidadãos” (fatores que 

podem levar ao reconhecimento de um privilégio ou até mesmo absolvição, em se tratando de 

juízes leigos); se as vítimas procuraram ajuda, mas não representaram anteriormente, não 

haverá registro das agressões anteriores. Em resumo: não há testemunhas ou provas de que a 

violência não se deu em um momento de infortúnio, mas sim, foi resultado de um processo de 

violência e humilhação. 
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 Apud OLIVEIRA, Maria de Fátima Cabral Barroso. A Violência contra as Mulheres: como lidar com as 

Marias, as Martas e as Eloás? Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, [São Paulo], ano X, n. 55, p. 

38-51, abr.-mai. 2009, p. 40. 
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Também, como um dos enfoques principais da Lei Maria da Penha é a prevenção, 

dever-se-ia impor um dever jurídico para as autoridades de tomar providências ante a situação 

de violência doméstica, sob pena de responsabilidade criminal por omissão. Na Lei de Tortura 

há um tipo omissivo que reside justamente em omissão quando o agente tem o dever de evitar 

ou apurar as condutas (art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.455/97). 

A simples conscientização tem-se mostrado insuficiente para que as autoridades 

cumpram seu dever. O sexismo, o machismo e a retratação das vítimas fazem com que muitas 

vezes estas não encontrem acolhida em órgãos públicos e, assim, ficam relegadas à própria 

sorte. 

Esse descaso com que as vítimas são atendidas em órgãos públicos contribui para 

a “cifra negra” e para o aumento dos índices de homicídio.  

Como pondera TANIA ROCHA ANDRADE CUNHA:  

 

“Longe de garantir uma proteção adequada às mulheres, os Estados são cúmplices 

dessa violência, na medida em que mascaram e permitem sua continuidade, sem 

colocar obstáculos a sua progressão. A cada ano, a violência no interior dos lares e 

das comunidades põe fim à vida de milhões de mulheres. O Secretário Geral das 

Nações Unidas, Kofi Annan, reconheceu, em junho de 2000, que, deste a Quarta 

Conferência Mundial da Mulher, em 1995, a violência havia sido decretada ilegal 

em quase todos os lugares. Não obstante, ela se multiplicou”
303

. 
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 CUNHA, Tânia Rocha Andrade. O preço do silêncio: violência conjugal contra mulheres de camadas médias e 

alta. Tese (Doutorado). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Área de Ciências Sociais, 

2004. p. 59. 
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2.3.2 Violência psicológica 

 

Violência psicológica é uma violência que destrói e subjuga silenciosamente e se 

mantém por não ser identificada.  

A violência psicológica é uma forma de dominação oculta, muitas vezes não 

identificada pela própria vítima. Sabe-se que a “violência é o emprego desejado da 

agressividade com fins destrutivos”
304

 e a psicológica tem elevadíssimo, mas oculto e quase 

imperceptível, poder destrutivo. Consiste em uma atitude de controle e rebaixamento da 

vítima pelo agressor e normalmente marca o início do processo de dominação masculina. 

Na violência psicológica, “o comportamento típico se dá quando o agente ameaça, 

rejeita, humilha ou discrimina a vítima, demonstrando prazer quando vê o outro se sentir 

amedrontado, inferiorizado e diminuído, configurando vis compulsiva”
305

. 

Sob o aspecto da Psicologia, Francisco JAVIER LAVRADOR, PAULINHA PAZ 

RINCON, PILAR DE LUIS e ROCÍO FERNÁNDEZ-VELASCO definem “maltrato psicológico” como 

“qualquer conduta física ou verbal, ativa ou passiva, que trata de produzir nas vítimas 

intimidação, desvalorização, sentimentos de culpa ou sofrimento”
306

. 

MARIA BERENICE DIAS refere que essa violência psicológica é muito comum, mas 

“talvez seja a menos denunciada. A vítima, muitas vezes, nem se dá conta de que agressões 

verbais, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos são violência e devem 

ser denunciados”
307

.  

TANIA ROCHA ANDRADE CUNHA assenta que causa danos irreparáveis, “por ter 

uma continuidade no tempo e, muitas vezes, não ser identificada pela vítima, a violência 

psicológica é a forma de violência de mais difícil reconhecimento, na medida em que não 

deixa marcas visíveis no corpo da vítima”
308

. 
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 Jurandir Costa Freire, apud CHNAIDERMAN, Miriam. A produção social da violência. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, São Paulo, v. 21, p. 179, jan. 1998, p. 01-02. 
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 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica... cit., p. 58. 
306

 Tradução livre da autora. Versão original: ““cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que trada de 

producir em las víctimas intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento” (LABRADOR, 

Francisco Javier; RICÓN, Paulina Paz; LUIS, Pilar de; FERNÁNDEZ-VELASCO, Rocío. Op. cit., p. 25). 
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 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça... cit., p. 66. 
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 CUNHA, Tânia Rocha Andrade. Op. cit., p. 89. 
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Esta forma de violência manifesta-se muitas vezes de modo sutil, com pequenos 

gestos e atitudes de “cuidado”, iniciando-se um processo de controle do homem da mulher, 

que não identifica a situação de violência. Pequenas atitudes como “orientar” a vítima quanto 

aos seus gestos, modo de falar, roupas, amigos, contato com a família e horário parecem uma 

atenção especial por parte do homem, mas evoluem gradativamente para uma situação em que 

o agente domina a vida da vítima. A seguir, há o rebaixamento moral – em casa ou 

publicamente – com palavras vulgares e se inicia o processo de culpabilização da vítima.  

A violência psicológica não consiste em um ato isolado, mas um padrão de 

relacionamento em que o agressor aos poucos vai exercendo o controle sobre a mulher. Essa 

“violência psicológica não se trata de um deslize pontual, senão de uma forma de relacionar-

se. É negar o outro e considerá-lo como um objeto. Estes modos de proceder estão destinados 

a submeter o outro, a controlá-lo e a manter o poder”
309

. 

Nas situações de violência doméstica há inversão da culpa, o agressor faz a vítima 

crer que ela é a responsável pelo ato de agressão porque descumpriu um dever ou falhou. E 

essa inversão marca a dominação psicológica que o homem estabelece prevalecendo-se dos 

papéis definidos socialmente como o responsável pelas decisões e estabilidade do lar
310

. Na 

inversão de culpa, ocorre “a negação do maltrato, ou a culpabilização e atribuição da 

responsabilidade absoluta à vítima nos episódios de maltrato”
311

. 

Com base no que foi abordado, pode-se afirmar que a violência psicológica 

tem as seguintes características: a) instala-se como um padrão de relacionamento; b) tem por 

finalidade rebaixar e dominar a mulher; c) em regra, precede a agressão física; d) é marcada 

pela inversão da culpa e responsabilização da vítima. 

O artigo 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 descreve como se dá a violência psicológica.  

                                                           
309

 Tradução livre da autora. Versão original: ““violencia psicológica no se trata de un desliz puntual, sino de 

uma forma de relacionarse.  Es negar al outro y considerarlo como um objeto. Estos modos de proceder están 
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Nos termos do dispositivo, com esta violência o agente objetiva provocar na 

vítima: dano emocional; diminuição da autoestima; prejuízo ou perturbação do pleno 

desenvolvimento; degradação da vítima; controle das suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões . 

Os atos previstos em lei que configuram violência psicológica, dentre outros que 

causem prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação são: ameaça e constrangimento; 

humilhação, insulto e ridicularização
312

; manipulação, isolamento, vigilância constante e 

limitação do direito de ir e vir; perseguição contumaz, chantagem e exploração. 

No Direito estrangeiro, a perseguição incessante configura crime de stalking. 

Na Itália, este crime foi introduzido no artigo 612 do Código Penal pela Lei 38, de 

23 de abril de 2009
313

, e consiste em uma conduta repetida de ameaça ou assédio, causando 

um estado persistente e grave de ansiedade, medo ou provocando um fundado receio para 

segurança própria, de parente ou pessoa relacionada, ou mesmo forçando a vítima a alterar 

seu estilo de vida. Há aumento de pena se o crime for cometido pelo cônjuge separado ou 

divorciado, ou por pessoa que tem relação emocional com a vítima. 

CESARE PARODI refere que a vítima de stalking sente-se fraca, vulnerável e 

insegura, sentimentos que afetam a sua qualidade de vida. Refere ainda o perfil dos homens e 

a situação em que ocorre o crime de stalking na Itália
314

: 

 

“A maioria dos comportamentos de assédio são implementadas por parceiros ou ex-

parceiros masculinos (na Itália, 70% dos stalkers são homens), com idade entre 18 e 

25 anos (55% dos casos), quando a causa é de abandono ou de amor rejeitado, ou 

superior a 55 anos quando se está enfrentando uma separação ou um divórcio”
315

. 
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Na legislação brasileira não há tipo penal correspondente ao stalking. No Projeto 

de Reforma do Código Penal há a previsão do crime de perseguição obsessiva ou insidiosa, 

que corresponde ao stalking, mas o projeto ainda está em discussão
316

. 

Assim, a tipologia de violência psicológica será estudada com base na legislação 

nacional vigente.  

 

a) Contravenção penal: perturbação da tranquilidade ou perturbação do trabalho 

 

A contravenção penal de perturbação da tranquilidade consiste em “molestar 

alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável” (art. 65 do 

Decreto-lei nº 3.688/41 – Lei das Contravenções Penais), com pena de prisão simples, de 15 

dias a 02 meses ou multa.  

Molestar significa “incomodar, aborrecer, atormentar, irritar” e perturbar 

“atrapalhar a tranquilidade, interromper alguma coisa”
317

. O ciúmes excessivo, o sentimento 

de posse e o controle sobre a mulher configuram motivo reprovável. 

Outrossim, prevê o artigo 42 a contravenção penal de “perturbar alguém, o 

trabalho ou o sossego alheios” com “gritaria ou algazarra” (art. 42, I, do Decreto-lei nº 

3.688/41), punida com pena de prisão simples de 15 dias a 03 meses ou multa. 

A conduta de telefonar insistentemente para a vítima, por ciúmes ou controle, 

segui-la no caminho para o trabalho, espionar aonde vai, ligar para amigos e parentes 

configura a contravenção de perturbação da tranquilidade ou perturbação do trabalho, 

conforme as circunstâncias do caso concreto.  

Essa implacável perseguição, que ocorre muitas vezes pelo fato de que o homem 

não aceita o rompimento da relação ou a independência da mulher, é chamada pela doutrina 

estrangeira de stalking
318

. 
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b)Constrangimento ilegal 

 

O crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal 

consiste em “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver 

reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei 

permite, ou fazer o que ela não manda”, com pena de detenção de 03 meses a um ano, ou 

multa. As penas aplicar-se-ão cumulativamente e em dobro se houver o emprego de armas (§ 

1º) e são cumuladas as penas da violência (§ 2º). Por se tratar de violência doméstica contra a 

mulher, incide a agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal. 

Neste delito, a violência ou grave ameaça exercidas contra a mulher representam o 

meio pelo qual o agente constrange a vítima à prática de uma conduta a qual não estava 

obrigada.  

Como já mencionado, na relação desigual de poder entre homens e mulheres que 

configura a violência de gênero, o autor da violência passa a controlar a vítima e a dominar 

suas ações, horários, trabalho e vida social. Assim, restará configurado o crime se o agente, 

mediante violência ou ameaça constranger a vítima a deixar o emprego, ficar em casa, romper 

relações com amigos ou familiares, não ir ao médico após uma agressão e outros. 

O crime ainda pode ser praticado quando o agente reduzir, “por qualquer meio”, a 

capacidade de resistência. O meio utilizado pode ser qualquer um, inclusive dominação 

psicológica, bastando que a vítima não tenha plena condição de reagir. Os anos de violência e 

o tempo que a mulher leva para noticiá-la acabam por diminuir sua resistência, de modo que a 

vítima faz ou deixa de fazer coisas simplesmente por medo do parceiro. 

Mas, como se comprovar essa redução da capacidade de resistência?  

Além dos depoimentos, a avaliação da vítima por profissionais da equipe 

interdisciplinar judicial poderá demonstrar essa elementar. E, caso o réu se aproveite da 
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redução da capacidade para obrigar a vítima a fazer ou deixar de fazer algo contra a lei, 

configurará o crime. 

Importante mencionar que o tipo é subsidiário. Assim, caso a vítima seja 

constrangida à prática de conjunção carnal, por exemplo, haverá crime de estupro. 

 

c) Ameaça 

 

Previsto no artigo 147 do Código Penal, consiste em “ameaçar alguém, por 

palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e 

grave”, com pena de 01 a 06 meses de detenção, ou multa. Incide, na hipótese, a agravante do 

artigo 61, II, f, do Código Penal. 

Este crime depende de representação, ou seja, da manifestação da vontade da 

vítima de processar o agressor. Caso ela renuncie ao direito de representar ou mesmo retrate-

se da representação anteriormente formulada, haverá a audiência prevista no artigo 16 da Lei 

nº 11.340/2006, sem a qual a manifestação da vítima não terá eficácia jurídica. 

A ameaça pode ser expressa ou não, desde que inquestionável a promessa do mal 

injusto e grave. Assim, se o agente disser à parceira “se não for minha não será de mais 

ninguém”, ou “seus filhos ficarão órfãos” restará configurado o crime, pois a mensagem é de 

que matará a vítima. Outros gestos como imitar disparo de arma, balançar as mãos em gesto 

de agressão, gesto de silêncio, enviar animais mortos e outros também configuram ameaça. 

A linha divisória entre a ameaça e outro crime mais grave é tênue e pode ser 

transposta a qualquer momento, o que indica a necessidade de especialização e cuidado por 

parte dos aplicadores do Direito. 

Para identificar-se as situações mais graves e proteger a vítima é imprescindível 

verificar: a personalidade do agente (boletins de ocorrência anteriores, mesmo que 

arquivados, antecedentes, histórico de violência familiar etc.), momento e condições em que 

foi proferida a ameaça (motivo da ameaça, eventual discussão, comportamento indicativo de 

descontrole, quebra de bens), uso de objetos (arma, faca, madeira e outros para incutir medo 

na vítima) e vício do agente em álcool ou drogas.  
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Ademais, o parâmetro para verificar a seriedade da ameaça é justamente o 

comportamento da vítima.  

Se a vítima mudou de casa, trocou seus telefones, abandonou o emprego, passou a 

andar acompanhada, deixou de sair à noite é porque tem medo do agressor. Ainda que esta se 

retrate posteriormente – na conhecida fase de “lua de mel” – e declare para o juiz que a 

ameaça não foi séria, sua conduta indica exatamente o contrário. 

Por fim, importante consignar que consiste promessa de mal injusto e grave como 

a ameaça de divulgar fotos íntimas, montagens de fotos, ou perfis ofensivos da vítima na 

internet, como forma de humilhação, vingança ou chantagem. 

 

d) Sequestro e cárcere privado 

 

Nos termos do artigo 148 do Código Penal, consiste em “privar alguém de sua 

liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado”, com pena de 01 a 03 anos de reclusão, 

com a incidência da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal.  

Se a vítima for ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou 

maior de 60 anos a pena é de 02 a 05 anos de reclusão, sem a incidência da agravante.  

Também haverá a forma qualificada, com pena de 02 a 05 anos de reclusão, se o crime for 

praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, se a privação da 

liberdade durar mais de 15 dias,se o crime for praticado contra menor de 18 anos ou se for 

praticado com fins libidinosos. 

A privação da liberdade deve ser realizada contra a vontade da vítima, pois o bem 

jurídico tutelado é a liberdade de locomoção. Para que reste configurado o delito, exige-se: 

“detenção ou retenção de alguém em determinado lugar, dissentimento, explícito ou implícito, 

do sujeito passivo e ilegitimidade objetiva da retenção ou detenção, além, é claro, do dolo 

como elemento subjetivo”
319

. 
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A Lei Maria da Penha prevê como forma de violência psicológica o isolamento, a 

vigilância constante e a limitação do direito de ir e vir, situações que podem configurar crime 

de sequestro e cárcere privado. 

Não se exige que a vítima tenha sido mantida trancada ou confinada. Se o agente 

mantiver a vítima sob vigilância contínua, ainda que ela saia de casa acompanhada por ele, 

restará configurado o delito. O grau de mobilidade da vítima é que diferencia o sequestro do 

cárcere privado.  

No sequestro, “embora a vítima seja submetida à privação da faculdade de 

locomoção, tem maior liberdade de ir e vir. O sujeito pode prender a vítima numa fazenda ou 

numa chácara”, mas “no cárcere privado, a vítima vê-se submetida à privação de liberdade 

num recinto fechado”
320

.  

 

e) Lesão corporal (dano à saúde mental) e tortura psicológica 

 

A violência psicológica configura lesão corporal se importa em dano à saúde 

mental da vítima. Embora seja mais difícil estabelecer o nexo de causalidade, o tipo penal 

resta configurado em razão do stress pós-traumático ou alterações psíquicas decorrentes da 

agressão
321

.  

TANIA ROCHA ANDRADE CUNHA assenta que a ofensa à saúde mental refere-se 

tanto à “desordem das funções fisiológicas, quanto a das funções psíquicas, como é o caso da 

vítima que desmaia em virtude de forte tensão emocional, produzida pela agressão do réu”
322

. 

Dentre as consequências mais comuns à saúde mental da vítima apontam-se “a 

depressão, transtorno de stress pós-traumático, abuso ou dependência de substâncias, baixa 

autoestima, cognições pós-traumáticas, déficit de solução de problemas, não adaptação e 
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Alicia Elena Pérez Duarte y. La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho internacional y en el 

derecho nacional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [s.l.], año XXXIV, n. 101, p. 537-565, mayo-

agosto 2001. p. 552). 
322

 CUNHA, Tânia Rocha Andrade. O preço do silêncio: violência conjugal contra mulheres de camadas médias e 

alta. Tese (Doutorado). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Área de Ciências Sociais, 

2004. p. 90. 



121 

 

suicídio ou ideação suicida”. O diagnóstico da Síndrome da Mulher Maltratada tem em conta 

os sintomas de depressão, transtorno de stress pós-traumático e doenças psicopatológicas, 

mas “de todos os problemas mencionados, os mais importantes são a depressão e o TEP 

(transtorno de stress pós traumático), que se encontram em taxas médias de 47,6 % e 63,8% 

respectivamente”
 323

. 

Por fim, reportando-se às observações já realizadas no item da violência física
324

 

haverá crime de tortura se o agente, mediante violência psicológica – grave ameaça – 

constranger a vítima com uma finalidade específica, para obter informação, declaração ou 

confissão da vítima (art. 1º, I, a, Lei nº 9.455/97) ou mesmo submetê-la a intenso sofrimento 

para aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo (art. 1°, II, da Lei nº 9.455/97). 

 

2.3.3 Violência sexual 

 

“Débito conjugal” era a referência usada no Direito para designar o “dever” da 

esposa manter relacionamento sexual com o marido. Questionava-se se havia estupro entre o 

casal, pois competia à esposa a obrigação de se submeter à prática sexual. 

Exemplificativo deste pensamento, MAGALHÃES NORONHA dizia: 

 

“As relações sexuais são pertinentes à vida conjugal, constituindo direito e dever 

recíprocos dos que casaram. O marido tem direito à posse sexual da mulher, ao qual 

ela não se pode opor. Casando-se, dormindo sob o mesmo teto, aceitando a vida em 

comum, a mulher não se pode furtar ao congresso sexual, cujo fim mais nobre é o da 

perpetuação da espécie. A violência por parte do marido não constituirá, em 

princípio, crime de estupro, desde que a razão da esposa para não aceder à união 

sexual seja mero capricho ou fútil motivo, podendo, todavia, ele responder pelo 

excesso cometido”
325
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 Tradução livre da autora. Versão original: “la depresipon, trastorno de strés postraumático, abuso ou 
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Com as mudanças sociais e legislativas, substituiu-se a tradicional noção de 

“débito” pela de “liberdade sexual”, que hoje é o bem juridicamente tutelado no Código Penal 

no tópico referente aos crimes contra a dignidade sexual. 

A Lei Maria da Penha definiu (art. 7º, II) violência sexual contra a mulher como 

“qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não 

desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar 

ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade; que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 

coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus 

direitos sexuais e reprodutivos”. 

Trata-se de uma definição abrangente, que envolve os seguintes aspectos: prática 

de ato sexual não desejado ou com quem não tem condições de consentir, exploração da 

sexualidade da mulher e a restrição dos direitos reprodutivos ou da liberdade sexual. 

Essa conceituação atemporal e abrangente compreende crimes não incluídos no 

Capítulo dos crimes contra a liberdade sexual, havendo necessidade de socorrer-se de outros 

para efeito de tipologia. 

Deste modo, a violência sexual poderá configurar: 

 

a) Ato sexual contra a vontade da vítima 

 

- crime de estupro (art. 213 do Código Penal), que consiste na prática de 

conjunção carnal ou ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, com pena de 06 a 10 

anos de reclusão. 

- assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), que consiste em constranger a 

vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da 

condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo, emprego ou 

função, com pena de 1 a 2 anos de detenção.  

Embora este tipo penal não reflita exatamente a violência doméstica e familiar, se 

estiver presente uma das situações do artigo 5º da Lei Maria da Penha, esta poderá ser 
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aplicada. Assim, por exemplo, se o assédio ocorrer no âmbito da unidade doméstica em 

relação a uma funcionária que trabalha na residência. 

 

b) Ato sexual contra vítima sem discernimento ou com vontade viciada 

 

- estupro de vulnerável, para a vítima menor de 14 anos, doente mental ou que não 

consegue oferecer resistência (art. 217-A, caput e § 1º, do Código Penal), com pena de 08 a 

15 anos de reclusão. 

- violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal), quando o ato sexual 

é praticado mediante fraude ou meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade 

da vítima, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. 

 

c) Vítima obrigada a presenciar ato sexual 

 

- se menor de 14 anos: há crime de satisfação de lascívia na presença de criança 

ou adolescente (218-A do Código Penal), que resta configurado quando o agente pratica o ato 

sexual na presença da menor ou a induz presenciar ato sexual para satisfazer lascívia própria 

ou de outrem, com pena de 02 a 04 anos de reclusão. 

- se maior de 14 anos: constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), desde 

que praticado mediante violência ou grave ameaça, com pena de 03 meses a 01 ano de 

detenção, ou multa. 

- se, além da presença da vítima, o local é público ou acessível ao público, há 

crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal), com pena de 03 meses a 1 ano de detenção 

ou multa. 
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d) Exploração sexual e prostituição 

 

- induzir a vítima a satisfazer a lascívia de alguém: se a vítima for menor de 14 

anos, a pena é de reclusão de 02 a 05 anos (art. 218 do Código Penal); se a vítima for maior de 

14 anos, pena de reclusão de 01 a 03 anos (art. 227 do Código Penal). 

- favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável, consistente 

em submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Nesta 

hipótese, se a vítima for menor de 18 anos ou não tiver o necessário discernimento em razão 

de doença mental (art. 218-B do Código Penal), a pena é de 04 a 10 anos de reclusão; se a 

vítima é maior e capaz (art. 228 do Código Penal), a pena é de 02 a 05 anos de reclusão e 

multa. Se o agente for ascendente, padrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, 

curador, preceptor ou empregador da vítima ou se assumiu a obrigação de cuidado, proteção 

ou vigilância (art. 228, § 1º, do Código Penal), a pena é de reclusão de 03 a 08 anos. 

- rufianismo, consistente em tirar proveito da prostituição alheia, participando 

diretamente de seus lucros, ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça 

(art. 230 do Código Penal, a pena é de 01 a 04 anos de reclusão e multa). 

 

e) Violação aos direitos relativos à contracepção e maternidade 

 

- a conduta de impedir a vítima de usar qualquer método contraceptivo, desde que 

praticada mediante violência ou grave ameaça, constitui constrangimento ilegal (art. 146 do 

Código Penal), com pena de 03 meses a 01 ano de detenção e multa. 

- o aborto praticado por terceiro, sem o consentimento da gestante (art. 125 do 

Código Penal), tem pena de 03 a 10 anos de reclusão. Ainda que não execute o ato, o parceiro 

que constrange a vítima à prática do aborto, ou paga para um médico, responde como 

partícipe do delito (art. 29 do Código Penal). 
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Apesar da grande diversidade de tipos penais, os crimes sexuais que mais vitimam 

as mulheres são o estupro e o estupro de vulnerável, motivo pelo qual serão abordados 

separadamente a seguir. 

 

f) Estupro (art. 213 do Código Penal) 

 

Há crime de estupro quando o agente constrange a vítima, mediante violência ou 

grave ameaça, à prática de conjunção carnal ou ato libidinoso. 

Superada a noção de “débito conjugal”, não se mais discute a possibilidade de 

crime de estupro entre cônjuges ou companheiros, deste que exista explícito dissenso da 

vítima e que o agente utilize de força ou ameaça para a concretização do ato. 

A sexualidade é para o homem a principal manifestação do poder masculino. A 

noção de que a mulher lhe pertence e deve servi-lo faz com que o estupro dentro do 

casamento ou da união estável seja considerado ato normal entre os parceiros. Nem mesmo a 

vítima, muitas vezes, tem a noção de que pode se recusar à prática sexual.  

Salienta TANIA ROCHA ANDRADE CUNHA: 

 

“Historicamente, o corpo da mulher, de cada uma em particular, e de todas, é tratado 

como propriedade dos homens, que se respaldam na ideia de manutenção da 

supremacia masculina e na visão de uma sexualidade constituída a partir dessa 

supremacia. Por isso, não podemos esquecer que a violência sexual, que se pratica 

no âmbito da relação conjugal, está ligada ao uso do autoritarismo do homem, que 

obriga a mulher a ter relações sexuais. E, por causa dessa cultura, as mulheres, 

muitas vezes, se violentam, permitindo o ato sem vontade, porque aprenderam que 

esta é sua obrigação”
326

 

 

A dificuldade em se demonstrar o estupro doméstico reside na prova do dissenso 

da vítima.  

HELENO CLÁUDIO FRAGOSO já dizia que no estupro conjugal 
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 “exige-se o franco, positivo e militante dissenso da vítima. Não há estupro sem que 

tenha havido violência (física ou moral) grave, exercida de modo a impossibilitar a 

resistência da vítima”
327

. 

 

Relatos de vítimas evidenciam como ocorre a violência sexual na relação íntima 

de afeto, como o depoimento a seguir
328

: 

 

“No início a nossa relação sexual era tranquila, boa e tal, mas quando começaram a 

existir as brigas e agressões eu já não aceitava. Como é que você tinha acabado de 

brigar e ia ter relação sexual? Aí, as relações começaram a ser forçadas e eu não 

aceitava de jeito nenhum. Ele achava que eu era a mulher dele e tinha obrigação com 

ele. Então, tinha determinados momentos que eram estupro mesmo. Isso acontecia 

muito frequentemente” (Cleide, 44 anos, 3ºgrau). 

 

Embora muito comum, o estupro “conjugal” raramente é noticiado pela vítima. 

Para sua configuração, é imprescindível que a vítima tenha manifestado oposição ao parceiro 

e que este tenha utilizado violência ou grave ameaça.  

A submissão sexual da mulher para preservar os filhos, por sentimento de 

inferioridade, para não desagradar o parceiro ou em razão de padrão machista apreendido por 

si só não configura estupro. Mas, caso a vítima tenha manifestado expressamente ou por gesto 

a oposição e o parceiro a tenha subjugado fisicamente ou ameaçado – de agressão física ou de 

morte – haverá estupro. 

A comprovação é mais fácil quando o agente utiliza força física, deixando marcas 

no corpo da vítima, o que pode ser demonstrado por laudo pericial.  

Tal como ocorre com as demais formas de violência, a violência sexual em regra é 

marcada pela cronicidade. A revelação do estupro ocorre no limite da dor da vítima, após 

muitos atos sexuais forçados, hipóteses em que – respeitado o prazo decadencial de seis meses 

para a representação-, o agente pode ser processado por crimes em continuidade delitiva. 
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g) Estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e § 1º, do Código Penal) 

 

O estupro de vulnerável pode ocorrer em duas hipóteses: mulheres maiores de 14 

anos incapazes de oferecer resistência e as vítimas menores de 14 anos
329

. A ação penal nestas 

hipóteses é pública incondicionada, o que permite uma melhor proteção estatal (art. 225, 

parágrafo único, do Código Penal)
330

.  

Sabiamente, o legislador reconheceu que, por estar vulnerável, a vítima não tem 

condições de decidir por processar ou não o agressor, deixando sob a responsabilidade 

exclusiva do Estado a persecução penal. 

Como já salientado no tópico referente à lesão corporal por dano à saúde mental, a 

violência provoca na mulher vários distúrbios e muitas vezes afeta sua possibilidade de 

reação. Caso isto ocorra e a vítima encontre-se impossibilitada de oferecer resistência ao 

agressor, haverá o estupro previsto no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal. 

A prova desta condição far-se-á mediante avaliação pela equipe interdisciplinar do 

juízo, que poderá esclarecer se, no momento do ato sexual contra a vontade da vítima, ela 

tinha condições de opor-se ao parceiro.  

A título ilustrativo, imagine-se a seguinte situação: o parceiro agride a mulher 

violentamente porque ela o desobedeceu, deixando-a com várias marcas e dores pelo corpo. 

Dois dias depois, manifesta o desejo de manter conjunção carnal. Embora a mulher diga que 

não deseja, o parceiro pratica o ato sexual com ela, sem qualquer interação. Ainda que não 

tenha usado neste exato momento violência ou ameaça expressa, é certo que a lembrança da 

agressão recente fez a vítima se calar e se submeter. 

A análise do estupro deve ser feita de modo a não inverter os papéis no processo. 

Pondera VERA REGINA PEREIRA DE ANDRADE a existência da “hermenêutica da suspeita”, 
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 Sobre a impossibilidade de oferecer resistência, NEEMIAS MORETTI PRUDENTE diz: “é indiferente que a vítima 

seja colocada em tal estado por provocação do agente ou que tenha este simplesmente se aproveitado do fato 

de a vítima estar previamente impossibilitada de oferecer resistência” (PRUDENTE, Neemias Moretti. 

Considerações críticas acerca das disposições gerais relativas aos crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor.  Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, [s.l.], ano IX, n. 52, p. 76-93, out.-nov. 2008. p. 83). 
330

 A respeito do caráter intertemporal do artigo mencionado, modificado pela Lei nº 12.015/2009, RÔMULO DE 

ANDRADE MOREIRA refere que nas ações privadas em andamento nenhuma providência deve ser adotada, mas 

se não havia sido colhida a representação e ela passou a ser necessária, “é preciso que se suspensa o curso do 

procedimento para que a vítima (ou seu representante legal ou seus sucessores) seja notificada a fazê-lo” 

(MOREIRA, Rômulo de Andrade. Ação penal nos crimes contra a liberdade sexual e nos delitos sexuais contra 

vulnerável – a Lei 12.015/2009. Revista Jurídica, Porto Alegre, ano 57, n. 383, p. 131-140, set. 2009. p. 139). 
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pela qual no curso da investigação e do processo  se “vasculha a moralidade da vítima – para 

ver se é ou não uma vítima apropriada –, sua resistência – para ver se é ou não uma vítima 

inocente –, reticente a condenar somente pelo exclusivo testemunho da mulher – dúvidas 

acerca da sua credibilidade”
331

. 

No caso de vítimas menores de 14 anos, a situação ainda é mais complexa. Os 

estupros, em regra, acontecem dentro de casa, praticados por pais e padrastos. A prova é 

sempre difícil, pois há a palavra da vítima em face da palavra do agressor, normalmente 

primário, de bons antecedentes com o protótipo de “bom cidadão”. 

CLÁUDIO HORTENCIO COSTA refere que, em sua maioria, esses crimes sexuais são 

“praticados por pessoas acima de qualquer suspeita. Inclusive, há uma característica comum 

entre eles, apontada pela literatura, que é o agregamento desses indivíduos em grupos 

socialmente aceitos, como clubes, igrejas etc”
332

.  

Pesquisas revelaram que não há “um só tipo de estuprador e o mais comum é o de 

indivíduos com uma orientação e vida normais”, desmistificando-se a noção de que “o 

estuprador seja necessariamente anormal, e, portanto, portador de uma patologia como muitos 

acreditavam”
333

.  

Para o abusador, a prática sexual pode funcionar como um vício, uma adição. 

Neste aspecto, MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA afirma que “o abuso sexual da criança, 

como síndrome da adição, se desenvolve pela compulsão à repetição”
334

. 

SILVIA PIMENTEL, ANA LUCIA PASTORE SCHIRITZMEYER e VALÉRIA PANDJIARJIA 

indicam as características do estupro doméstico contra meninas
335

: 
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 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da 

violência sexual contra a mulher. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 48, p. 283, mai.-jun. 

2004. p. 283. 
332

 COSTA, Claudio Hortencio. Op. cit., p. 146. Refere ainda que “mais comumente, as meninas são vítimas de 

violência sexual e o autor, na maioria das vezes, é o pai biológico” (COSTA, Claudio Hortencio. Op. cit., p. 37). 
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 PANDJIARJIAN, Valéria; PIMENTEL, Silvia; SCHRITZMEYER, Ana Lucia. Estupro crime ou cortesia? 

Abordagem sociojurídica de gênero. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 202. 
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 Menciona ainda: “A adição, por sua vez, é complementar ao abuso sexual como síndrome de segredo para a 
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Regina Fay de. Violência sexual intrafamiliar: é possível proteger a criança. Revista Brasileira de Direito de 

Família, Porto Alegre, ano VIII, n. 36, p. 45, jun. 2006). 
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 PIMENTEL, Silvia; SCHRITZMEYER, Ana Lucia Pastore; PANDJIARJIAN, Valeria. Estupro: direitos humanos, 

gênero e justiça. Revista Universidade de São Paulo, São Paulo, n. 37, p. 64-65, mar.-maio 1998. 
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“no caso de estupro praticado pelo pai ou padrasto contra meninas, ocorrido na 

unidade doméstica, há três importantes questões a serem ressaltadas. A primeira diz 

respeito à reiteração e continuidade  da violência que caracteriza a maior parte dos 

processos dessa natureza; a segunda refere-se ao longo período de silêncio – 

dificilmente rompido – em que, em geral, permanecem as vítimas desse tipo de 

violência doméstica; por fim, a terceira diz respeito ao frequentemente alegado 

(pseudo?) desconhecimento por parte da mãe da vítima da violação praticada”. 

 

A violência sexual contra pessoa vulnerável é uma das formas mais graves e 

peculiares de violência de gênero, mas para ser enfrentada deve ser adequadamente 

compreendida, avaliando-se as condições da vítima para se verificar se podia oferecer 

resistência e os motivos que a levaram ao silêncio.  

NATALIA RAMÍREZ BUSTAMANTE e OLGA CECILIA RESTREPO YEPES mencionam 

que não há uma só solução para se enfrentar a violência sexual, mas soluções que conjugam 

várias ações como a adequada denúncia (no sentido de notícia do fato), apoio às mulheres e 

crianças vítimas de violência sexual e utilizar o Direito como instrumento de mudança
336-337

. 

 

2.3.4 Violência patrimonial 

 

Constitui violência patrimonial “qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, documentos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 

suas necessidades” (art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006).  

Rompendo com o tradicional conceito de violência (como a agressão física), 

adota-se o conceito de violência patrimonial como conduta violadora dos direitos patrimoniais 

da mulher. Violência é, então, violação aos direitos da mulher e não a agressão física. 

A Lei Maria da Penha não alterou a tipologia e disposições penais a respeito dos 

crimes patrimoniais, tão somente previu a violência patrimonial de forma ampla, de modo a 
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estudio preliminar. Estudios de Derecho, Universidad de Antioquia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Medellín, Medellín, LXVI, v. LXIV, n. 144, p. 167, 2007.  
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adaptá-la à legislação vigente. Como consequência, a efetividade da proteção patrimonial da 

mulher e mesmo a instauração dos processos protetivo e criminal ficam inviabilizados pelo 

artigo 181 do Código Penal. 

O referido dispositivo prevê as escusas absolutórias ou imunidades absolutas, com 

isenção de pena para quem comete crimes patrimoniais em prejuízo do cônjuge, na constância 

da sociedade conjugal (inciso I) ou de ascendente, descendente, por parentesco ,civil ou 

natural (inciso II). Este dispositivo tem aplicação também à união estável, graças ao disposto 

no artigo 226, § 3º, da Constituição Federal e aos casais “separados de fato”
338

. 

Outro aspecto que dificulta a proteção patrimonial é a previsão do artigo 182 do 

Código Penal, que condiciona a ação à representação da vítima nas hipóteses de separação e 

divórcio, ou se o crime é praticado contra irmão, tio ou sobrinho, com quem o agente coabita 

(incisos I a III). 

Para tentar solucionar esta situação, alguns conferem uma interpretação específica 

ao artigo 183 do Código Penal.  

Segundo este artigo, não se aplica a imunidade penal nem há necessidade de 

representação “quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa”. Como a Lei 

Maria da Penha prevê expressamente a “violência patrimonial” – e usa a terminologia 

“violência” – argumenta-se que nas situações de violência doméstica patrimonial a ação penal 

por crime patrimonial é sempre incondicionada
339

.  

No que tange à tipologia, essa violência poderá configurar, em regra, os seguintes 

crimes: 

 

 

 

 

                                                           
338

 A respeito ver: GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Op. cit., p. 472. 
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 “Diante da nova definição de violência doméstica, que compreende a violência patrimonial, quando a vítima é 

mulher e mantém com o autor da infração vínculo de natureza familiar, não se aplicam as imunidades absoluta 
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cabe a ação penal, e a condenação sujeita o réu ao agravamento da pena” (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria 

da Penha na justiça... cit., p. 117). 
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a) Subtração de bens da vítima sem emprego de violência física e grave ameaça 

 

- furto simples: tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, com pena de 

reclusão de 01 a 04 anos e multa.  

- furto qualificado, pelo abuso de confiança ou fraude: previsto no artigo 155, § 

4º, I, do Código Penal, com pena de reclusão de 02 a 08 anos de reclusão e multa.  

O furto qualificado pelo abuso de confiança pressupõe algo mais do que o vínculo 

afetivo existente entre parceiros. Decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de 

São Paulo que a qualificadora pressupõe um requisito subjetivo e um objetivo, o primeiro 

“referente ao vínculo de confiança que surge de certas relações entre o agente e o lesado” e o 

segundo “decorrente da facilidade proporcionada por aquele à prática do delito, em virtude do 

afrouxamento dos cuidados ordinários dispensados pela vítima quanto aos seus bens” 

(TACRIM-SP, AC 569.357-3, Rel. Haroldo Luz). 

Na violência doméstica e familiar contra a mulher, o furto diz respeito à subtração 

de bens particulares da vítima ou à parcela da mulher na meação dos bens comuns. A 

qualificadora, por sua vez, ocorre quando o agente usa a relação de afeto para ganhar a 

confiança da vítima e deste modo tomar os bens para si. 

 

b) Subtração de bens mediante violência ou grave ameaça 

 

- crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, com pena de 04 

a 10 anos de reclusão e multa, com aumento de 1/3 até metade caso o crime tenha sido 

praticado com emprego de arma ou concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do Código 

Penal). 

Para o crime de roubo, é necessário que a violência tenha sido praticada com fim 

patrimonial, como a hipótese do marido que agride a esposa para que esta lhe entregue 

quantia em dinheiro. 

Hipótese mais incomum é a subtração de bens quando a vítima foi reduzida à 

impossibilidade de resistência pelo agente, quando também restará configurado o crime de 

roubo (art. 157, caput, parte final, do Código Penal). 
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c) Destruição ou ocultação de objetos e documentos da vítima 

- a destruição, supressão ou ocultação de documentos da vítima configura crime 

de supressão de documento, com pena de reclusão de 02 a 06 anos e multa, se o documento 

for público, e 01 a 05 anos de reclusão, se o documento for particular (art. 305 do Código 

Penal). 

- a destruição de bens e objetos da vítima configura crime de dano, tipificado no 

artigo 163, do Código Penal, com pena de detenção de 01 a 06 meses, ou multa. Nesta 

hipótese, a ação penal é privada, salvo se a conduta do agente foi praticada com violência ou 

grave ameaça, emprego de substância inflamável ou explosiva ou por motivo egoístico ou 

com prejuízo considerável para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II e IV do Código 

Penal). 

A maior dificuldade quanto ao crime de dano diz respeito justamente ao tipo de 

ação penal. Por se tratar em regra de ação penal privada, a vítima depende da contratação de 

um advogado ou da intervenção de um Defensor Público para ingressar com a queixa crime. 

Caso não seja devidamente orientada na Delegacia, pode deixar transcorrer o prazo 

decadencial. 

Importante mencionar que no dano qualificado do art. 163, parágrafo único, I, CP, 

a violência e/ou ameaça figuram como meio para a prática do dano. Esta situação não se 

confunde com a hipótese em que o agente intenciona agredir a vítima e, depois, decide 

danificar seus bens – crimes de lesão e dano em concurso material. 

Embora tipificado como crime patrimonial, o dano muitas vezes representa 

violência psicológica contra a vítima, especialmente quando dirigido a objetos de apreço, 

como fotografias da família e objetos de recordação. 
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2.3.5 Violência moral 

 

A violência moral consiste em “qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria” (art. 7º, V, da Lei nº 11.340/2006).  

Caluniar é imputar falsamente a alguém fato definido como crime, com pena de 

detenção, de 06 meses a dois anos e multa (art. 138 do Código Penal). Difamar é imputar fato 

ofensivo à reputação da vítima, com pena de 03 meses a 01 ano de detenção e multa (art. 139 

do Código Penal). E injuriar é ofender a dignidade ou decoro da vítima, com pena de detenção 

de 01 a 06 meses, ou multa (art. 140 do Código Penal). 

Os crimes de calúnia e difamação atingem a honra objetiva da vítima, enquanto o 

crime de injúria atinge a honra subjetiva.  

Honra objetiva é “o juízo que a comunidade faz do sujeito. É o que os outros 

pensam a respeito daquela pessoa, no que se refere a seus atributos físicos, intelectuais, 

morais ou sociais”. Por sua vez, a honra subjetiva é “o sentimento de cada um a respeito de 

seus atributos físicos, intelectuais, sociais e morais. É o que as pessoas pensam de si mesmas 

em relação a seus atributos”
340

.Dignidade diz respeito às qualidades morais da vítima (bons 

costumes, comportamento), enquanto decoro compreende as demais qualidades, como a 

beleza e a inteligência
341

. 

A violência moral é uma das formas mais comuns de dominação da mulher. 

Xingamentos públicos e privados minam a autoestima e expõem a mulher perante amigos e 

familiares, contribuindo para seu silêncio. 

Apesar dos efeitos deletérios deste tipo de crime, a legislação é manifestamente 

ineficaz e insuficiente para reprimi-los.  

Em primeiro lugar, os crimes contra a honra são de ação penal privada (art. 145 do 

Código Penal), o que dificulta a jurisdicionalização do crime. Mesmo que as vítimas tenham 

sido informadas na Delegacia quanto à necessidade de promover “queixa”, como no 
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 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito Penal: parte especial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 51. 
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 “Tênue a distinção entre dignidade e decoro. A dignidade refere-se às qualidades morais. O decoro diz 
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Iadrão  ofende a dignidade; a palavra imbecil atinge o decoro” (COSTA JR., Paulo José da. Op. cit., p. 410). 
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conhecimento popular “queixa” é sinônimo de registrar boletim de ocorrência ou representar, 

a vítima pode acreditar que o simples registro do boletim seja suficiente. 

A inadequada compreensão ou aplicação da “injúria real” para a violência 

doméstica pode conduzir à impunidade. Se o agente agride a vítima sem deixar marcas e, 

além disso, a ofende, há concurso material de infrações entre vias de fato e injúria (art. 21 da 

Lei das Contravenções Penais e art. 140 do Código Penal). Tipificar este fato como injúria 

real significa tornar a agressão uma conduta de ação penal privada. 

O diferencial em relação à injúria real é o dolo do agente, deve-se “questionar 

qual o propósito que levou à prática da ação, pois, se não pretender injuriar, isto é, ultrajar a 

vítima, subsistirá a ofensa a sua integridade ou incolumidade física”
342

. 

Nas raras hipóteses em que as vítimas promovem queixa-crime, é possível a 

reconciliação nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal, antes do seu 

recebimento. Como as vítimas vivem, em regra, um sentimento duplo de amor e ódio, ou 

sentimento de injustiça e culpa, a tendência natural é que acabem aceitando a reconciliação, 

mesmo que isso importe em perpetuação da violência no seio familiar. 

Situação muito grave que não encontra o devido amparo na legislação diz respeito 

à publicação de cenas íntimas ou de nudez da vítima. A exposição da intimidade da mulher 

pelo parceiro, perante filhos, familiares, círculo social, causa grandes transtornos e dano 

irreparável.Com a facilidade que a internet oferece, essas imagens ingressam em redes de 

relacionamento, passam a ser exibidas em diversas páginas e por muito tempo atormentam e 

causam dano moral à vítima. 

Esta gravíssima situação, salvo quando envolve menores de idade, configura 

apenas e tão somente crime contra a honra.  

No Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
343

, o 

tipo penal do artigo 241-A prevê, dentre outras, a conduta de divulgar por qualquer meio, 

inclusive por sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro com 

cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com pena de 03 a 

06 anos de reclusão e multa.  
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Neste ponto, falhou a Lei Maria da Penha. Para assegurar efetividade ao 

enfrentamento da violência moral, era imprescindível alterar o tipo de ação penal para 

pública, ainda que condicionada. Além disso, deveria ter referido e tipificado a violência 

moral praticada por meio de internet. 

A efetividade do processo na prevenção à violência e quebra do ciclo 

praticamente não existem quando se trata de violência moral. 

 

 

2.4 Efetividade do modelo legal de violência 

 

O modelo legal de violência da Lei Maria da Penha e sua respectiva tipologia 

contém aspectos positivos e negativos do ponto de vista de sua efetividade. 

O aspecto primordial da lei foi a definição da violência de modo atemporal e a 

ampliação das formas de violência em relação à Convenção de Belém do Pará, para abranger 

a violência moral e a patrimonial. Com esta atemporalidade, o processo penal protetivo e o 

processo penal criminal por violência subsistem no tempo. A atemporalidade permite que a 

Lei Maria da Penha se adapte às transformações legislativas e às inúmeras alterações dos tipos 

penais, sem que caia em desuso ou que se torne obsoleta.  

Ademais, a análise dos tipos penais realizada permitiu verificar a correspondência 

tipológica de todas as modalidades de violência; evidência de que a norma cumpre sua 

finalidade ao conceituar violência de modo abrangente.  

Sem modificar esse caráter atemporal da lei quanto à conceituação de violência 

doméstica, havia a necessidade de corrigir distorções e omissões pontuais dos tipos para se 

assegurar efetividade à prevenção à violência. E, neste ponto, a Lei Maria da Penha falhou. 

Estas previsões pontuais não prejudicariam a atemporalidade, já que poderiam ser 

feitas nas disposições finais, tal como ocorreu com o artigo 129, § 9º, do Código Penal, sem 

afetar os conceitos de gênero, formas de violência e âmbitos da aplicação da lei. 

Atualmente, o processo por violência patrimonial tem sua efetividade prejudicada 

graças às imunidades absoluta e relativa previstas nos artigos 182 e 183 do Código Penal. Em 
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nada adiantou a Lei Maria da Penha disciplinar a violência patrimonial se persistem no 

ordenamento normas de isenção de pena ou condicionantes da ação à representação. Tais 

imunidades deveriam ter sido revogadas, ou, ao menos, deveria ser mantida apenas a 

imunidade relativa. 

A distorção entre a gravidade da violência moral e o tipo de ação (privada) 

também não foi corrigida pela Lei Maria da Penha. Embora a Lei Maria da Penha tenha dado 

destaque a esta danosa forma de violência, não instrumentalizou o Estado a agir, mantendo o 

modelo de ação penal privada. Raríssimas são as hipóteses de queixa por crimes contra a 

honra e, assim, estas vítimas escapam à proteção do Estado no processo penal protetivo e no 

processo criminal por violência doméstica. Melhor seria a alteração da lei para tornar os 

crimes contra a honra de ação penal pública condicionada, tal como ocorre com o crime de 

ameaça. 

No aspecto referente à violência física, o legislador omitiu do texto o homicídio, 

bem como qualquer tipologia relacionada ao descumprimento de medida protetiva. 

O homicídio é o maior sinal de falha da proteção. Significa que os instrumentos 

não atuaram corretamente. Constitui grande omissão do legislador não instrumentalizar o 

processo de violência doméstica quanto ao crime de homicídio, criando mecanismos 

eficientes para a proteção da mulher.  No mínimo, deveria o legislador mencionar 

textualmente que a violência física compreende o homicídio e, nos casos mais graves, em que 

se suspeita de risco de morte para a vítima, a possibilidade de prisão preventiva enquanto 

subsistir o perigo – desvinculando-se a prisão cautelar do quantum da pena. 

Para prevenir a morte da vítima ou a prática de crimes mais graves, seria muito 

importante criar um tipo penal omissivo para as autoridades públicas que deixassem de atuar 

diante da violência doméstica. Embora a lei preveja uma atuação diferenciada das autoridades 

públicas, como se verá adiante, não há previsão expressa de uma consequência para a 

autoridade que se omite, mesmo diante de uma situação grave.  

O último ponto a ser abordado diz respeito às penas previstas para as infrações 

penais de violência doméstica e a relação com a efetividade do processo. A análise tipológica 

efetuada permitiu identificar as penas previstas para as infrações em situação de violência 

doméstica muitas vezes não condizentes com a gravidade da violência. 
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O reflexo das penas irrisórias ultrapassa a questão da repressão ao delito, pois, 

além de não se produzir o efeito educativo, não há possibilidade de prisão preventiva por 

tempo superior à pena que seria fixada na sentença. 

Esta falha tem permitido que agressores perigosos sejam soltos, mesmo quando 

colocam em risco a segurança da vítima, tornando sem efetividade a proteção da mulher. 

Portanto, o modelo legal de violência introduzido pela Lei Maria da Penha tem o 

grande mérito de proporcionar uma efetividade atemporal, já que o processo protetivo e o 

processo criminal, como instrumentos de proteção e rompimento do ciclo da violência, 

subsistem no tempo apesar das transformações legais, mas para tornar-se plenamente efetivo o 

modelo precisa ser aprimorado. 
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CAPÍTULO 03 

PROCESSO PENAL PROTETIVO DA LEI MARIA DA PENHA 

 

 

3.1 Necessidade de uma proteção específica 

 

Adota-se a denominação de processo penal protetivo para o sistema protetivo da 

Lei Maria da Penha, composto pelas medidas destinadas ao agressor e à vítima, aspectos 

procedimentais das medidas e consequências do descumprimento. Ainda que algumas 

medidas tenham natureza híbrida, civil e criminal, todas têm como questão de fundo a prática 

de uma violência tipificada em lei, daí a referência ao processo “penal” de proteção. 

O processo por violência doméstica contra mulheres tem uma particularidade que 

o distingue de todas as outras: em razão da relação dúplice que a vítima mantém com o 

agressor (de amor e ódio), na maioria dos casos não deseja a sua punição, mas simplesmente 

livrar-se da violência
344

.  

Muitos anos se passam – ou muitos episódios de violência ocorrem – até que a 

vítima de violência doméstica rompa o silêncio do lar sagrado. E somente o faz quando a 

situação chega a um limiar de insuportabilidade, quando há risco de morte ou quando não 

consegue romper a relação afetiva sozinha. Esta postura da vítima incrementa o 

comportamento agressivo do homem.  

Estatísticas realizadas na Espanha revelaram que as mulheres permanecem 

casadas muito tempo antes de quebrar o silêncio. Os índices são de 2% de denúncias para 

                                                           
344

 Pesquisa qualitativa realizada junto a Varas Criminais de São Paulo que tinham competência cumulativa, 

inclusive para aplicar a Lei Maria da Penha, revelou que  as vítimas de violência doméstica “manifestaram que 

sua intenção, ao acessar o sistema de justiça, não era que o agressor fosse punido, mas sobretudo, de se verem 

protegidas da violência” (ALVAREZ, Marcos César; CORDEIRO, Veridiana Domingos; JESUS, Maria Gorete 

Marques de; MATSUDA, Fernanda Emy; SALLA, Fernando; SANTIAGO, Caio; TEIXEIRA, Alessandra. A vítima 

no processo penal brasileiro: um novo protagonismo no cenário contemporâneo? Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, São Paulo, ano 18, n. 86, p. 266, set.-out. 2010). 



139 

 

menos de um ano de relacionamento, 27% para 1 a 5 anos de convivência, 34% para 06 a 10 

anos de convivência e 37% para mais de dez anos de convivência
345

.  

Estes dados indicam que “o maltrato entre cônjuges, até chegar ao momento de 

sua exibição pública tem uma prolongada história de enfretamentos e reconciliações”
346

. 

O silêncio e a inação da vítima estimulam o agressor a manter o seu 

comportamento, dando margem à subnotificação chamada de “cifra negra”
347

. 

As vítimas mantém a relação violenta por vários motivos, conforme se verá 

adiante, e muitas vezes justificam a conduta agressiva do parceiro com base em fatores 

externos como alcoolismo e ciúme excessivo. Entretanto, tal concepção não corresponde à 

realidade. Em Minas Gerais, pesquisas identificaram que apenas 22,69% dos agressores eram 

alcoólatras e 2.69% dependentes químicos. Apesar disso, as mulheres tentavam “explicar a 

violência por parte dos companheiros ou buscar motivos para atribuir a perda de controle, 

como a bebida, a perda do emprego ou estresse”
348

.  

Estas ponderações demonstram que o Direito, como tradicionalmente concebido, 

não é dotado de efetividade em violência doméstica. As peculiaridades desta forma de 

violência, a postura da vítima, a dificuldade de se produzir provas e a costumeira retratação da 

ofendida obrigam o aplicador do Direito a transcender os moldes tradicionais para que possa 

proteger as vítimas que não se protegem sozinhas. E isto somente é possível com uma visão 

multidisciplinar e a noção de que o processo tem uma finalidade maior do que aplicar a pena, 

que é proteger a vítima e romper com a história de violência daquela família e daquelas 

pessoas. 

 

 

                                                           
345

 Estatística referida por Elena B. Marín de Espinosa Ceballos (CEBALLOS, Elena B. Marín de Espinosa. La 

violencia doméstica. Análisis sociológico, dogmático y de derecho comparado. Granada: Comares, 2001. p. 

23). 
346

 Tradução livre da autora. Versão original: “El maltrato entre cónyuges hasta llegar al momento de sua 

exhibición pública tiene uma prolongada historia de enfrentamientos y reconciliaciones” (CEBALLOS, Elena B. 

Marín de Espinosa. Op cit., p. 23). 
347

 JANAÍNA RIGO SANTIN refere que, embora a violência ocorra em aproximadamente dois terços de todos os 

matrimônios, é “um dos segredos mais bem guardados do mundo, registrado como ‘cifra negra da 

criminalidade’”(SANTIN, Janaína Rigo; CAMPANA, Josiele Bona; GUAZZELLI, Maristela Piva. Violência 

doméstica: como legislar o silêncio - estudo interdisciplinar na realidade local. Justiça do Direito, Passo 

Fundo, Universidade de Passo Fundo, v. 01, n. 16, p. 79-97, 2002. p. 82). 
348

 Idem, p. 94. 
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      a) Vítima mulher: criança, adolescente, adulta e idosa  

 

A Lei Maria da Penha aplica-se à mulher, sujeito passivo da infração penal, tendo-

se em conta suas condições peculiares de pessoa “em situação de violência doméstica e 

familiar” (art. 4º). 

O termo “mulher” significa pessoa do sexo feminino, em contraposição ao 

homem, pessoa do sexo masculino. Estão abrangidas pela lei desde a recém-nascida até a 

mulher idosa, embora a criminalidade apresente contornos diversos conforme a idade da 

vítima. Normalmente, as crianças e adolescentes são vitimadas por crimes sexuais, praticados 

por pais, padrastos e pessoas próximas
349

. As mulheres adultas são vítimas de violência por 

parte de parceiros íntimos, sofrendo ações como vias de fato, ameaças, lesões, estupros e 

homicídios. E as mulheres idosas, em regra, são agredidas, ofendidas e maltratadas por filhos 

maiores, muitas vezes envolvidos com drogas ou álcool, ou quando há alguma disputa 

patrimonial pendente. 

Conhecer as distintas realidades de cada vítima e o perfil dos agressores permite 

aplicar a lei de modo efetivo. Com este conhecimento, o processo protetivo e o processo 

criminal podem ser utilizados como instrumentos direcionados para romper a violência, punir 

o agressor e intervir na família violenta. 

Em relação às mulheres idosas, por exemplo, estudos revelam que as agressões 

são praticadas em maior escala pelos filhos, seguindo-se dos parceiros íntimos. Dentre as 

ocorrências registradas na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, de Minas Gerais em 

2001, constatou-se que os filhos correspondiam a 46,2% dos agressores de idosos e 11,4% a 

cônjuges ou companheiros. Outrossim, os registros de vítima do sexo feminino eram de 

68,9% de total dos casos, para 31,1% de vítimas do sexo masculino
350

. 

Pesquisas mais recentes também evidenciam que na família, as “agressões contra 

os idosos são praticadas, em geral, pelos filhos homens. Os filhos e os cônjuges dos idosos 

                                                           
349

 Os crimes sexuais praticados contra meninas e adolescentes serão objeto de abordagem específica no tópico 

referente à produção de provas.  
350

 Pesquisa referida por: CHAVES, Paulo Guilherme Santos; COSTA, Patrícia Luiza. Violência afetiva e violência 

doméstica contra idosos. Ministério da Justiça, Belo Horizonte, 2003. Disponível em: 

<www.portal.mj.gov.br>. Acesso em: 26 dez. 2011. 
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são responsáveis por 2/3 dos casos de maus tratos e negligências no cenário doméstico” e ao 

menos metade dos agressores tem dependência química
351

. 

Encontram-se sob a proteção da lei as prostitutas, que podem ser vitimadas por 

todas as formas de violência, inclusive sexual, caso sejam exploradas ou mesmo obrigadas à 

prática de atos por parentes ou parceiros
352

. 

 

b) Vítima homossexual 

 

No que tange à homossexualidade, a Lei Maria da Penha diz que “as relações 

pessoais enunciadas neste artigo independem da orientação sexual” (art. 5º, parágrafo único). 

Deste modo, por expressa disposição legal, as mulheres que mantêm relacionamento 

homoafetivo estão sob a égide da Lei Maria da Penha.  

Trata-se de um diferencial da legislação brasileira. Na Espanha, por exemplo, a 

Lei de Proteção Integral contra a Violência de Gênero, de 2004, embora considerada uma das 

mais evoluídas da Europa, não prevê a relação homoafetiva, nem a violência praticada por 

parentes
353-354

. 

O mesmo entendimento prevalece para o homossexual masculino? Há vários 

questionamentos, principalmente quando se trata de transexual ou travesti, em razão das 

semelhanças e identificação com o sexo feminino. Além disso, podem ocorrer situações de 

                                                           
351

 No Estado do Ceará “no primeiro semestre de 2005, houve 57 denúncias, cujos agressores são dependentes de 

drogas lícitas ou ilícitas, sendo os agressores, em 55 (96%) casos, os familiares, e o álcool a droga de 

dependência com maior percentua (FREITAS, Maria Célia de; SOUZA, Jaci Aurélia Vieira de; QUEIROZ, 

Terezinha Almeida de. Violência contra idosos: análise documental. Revista Brasileira de Enfermagem, 

Brasília, DF, p. 268-272, maio-jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v60n3/a04.pdf>. 

Acesso em: 26 dez. 2011). 
352

 Sobre a prostituição e o feminismo: OLIVAR, José Miguel Nieto; SKACKAUSKAS, Andreia. Prostitutas, 

feministas e direitos sexuais. Diálogos possíveis ou impossíveis? SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO 

GÊNERO, n. 09, Diásporas, diversidades, deslocamentos, Florianópolis, Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2010. Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/9>. Acesso em: 16 dez. 2011. 
353

 A Lei de Proteção Integral contra a Violência de Gênero foi abordada no primeiro Capítulo, no item 1.3. 
354

 A respeito ver: MARTÍN, Ricardo M. Mata y. Modificaciones jurídico-penales de la ley orgánica 1/2004 de 

medidas de protección integral contra la violencia de género. Ciências Penais, [s.l.], v. 07, p. 3, jul. 2007. 

Disponível em: <www.revistadostribunais.com.br>. Acesso em: 09 nov. 2011. 
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violência intrafamiliar justamente em razão do aspecto ou comportamento feminino do 

homossexual
355

. 

Não há uniformidade de entendimento, mas a referência à mulher, pessoa do sexo 

feminino, parece excluir o homem do âmbito de aplicação da lei. Tratando-se de omissão 

voluntária do legislador, não haveria como se aplicar a interpretação extensiva
356

. 

Em sentido contrário, MARIA BERENICE DIAS diz que estão compreendidas na lei 

todas as modalidades de relações afetivas homossexuais: 

 

“No momento em que é afirmado que está sob o abrigo da lei a mulher, sem se 

distinguir sua orientação sexual, alcançam-se tanto lésbicas como travestis, 

transexuais e transgêneros que mantêm relação íntima de afeto em ambiente familiar 

ou de convívio. Em todos esses relacionamentos, as situações de violência contra o 

gênero feminino justificam especial proteção”
357

. 

 

O entendimento que mais se coaduna com a lei é de, em princípio, excluir 

homossexuais masculinos. Na hipótese excepcional de transexual em relação afetiva com 

homem, em que se assumam os papéis tradicionalmente reservados às esposas e maridos, é 

possível existir violência de gênero e aplicar-se a lei. 

Em São Paulo, o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência 

Doméstica (GEVID) formulou o seguinte enunciado a respeito da abrangência da lei: 

 

“ I – A competência da Vara de Violência Doméstica não abrange os crimes 

praticados entre mulheres, com exceção da hipótese de relação homoafetiva”
358

. 
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 Tratando da homossexualidade na família, estudiosos revelam que “várias são as estratégias que os pais 

empregam para contornar esse ‘problema´. A violência física e psicológica aparecem como modalidades de 

violência constantemente adotadas para esse fim”  (SOLIVA, Thiago Barcelos. Família e homossexualidade: 

uma análise da violência doméstica sofrida por jovens homossexuais. SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO 

GÊNERO, n. 09, Diásporas, diversidades, deslocamentos, Florianópolis, Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2010. Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/9>. Acesso em: 16 dez. 2011). 
356

 Pela inaplicabilidade da lei ao homossexual masculino, vide: BRUTI, Roger Spode. Breves considerações 

relativas às modificações introduzidas pela Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei de Proteção à Mulher), às 

atividades da polícia judiciária. Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, São Paulo, ano VIII, n. 44, 

p. 16-22, jun.-jul. 2007. 
357

 DIAS, Maria Berenice. Violência doméstica e as uniões homoafetivas. Disponível em: 

<www.mariaberenice.com.br>. Acesso em: 20 dez. 2011. 
358

 GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São 

Paulo. Enunciado nº 01. Aviso nº 594, de 25 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial de 27 de outubro 

de 2012. 
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3.2 O “silêncio” da vítima e o ciclo da violência 

 

O fenômeno do silêncio da vítima é um dos traços marcantes da violência 

doméstica e familiar ao redor do mundo, com reflexos diretos no desfecho dos processos 

criminal e protetivo. Sob o termo genérico “silêncio” pode-se designar a conduta omissiva da 

vítima em responsabilizar o autor da violência. 

Deste modo, o “silêncio” enquanto inação compreende uma gama de situações: a 

vítima não registra boletins de ocorrência contra o agressor; a vítima registra boletim de 

ocorrência contra o agressor, mas renuncia ao direito de representar; após noticiar a violência, 

a vítima se retrata e inocenta o agressor. 

Para a efetividade dos processos protetivo e criminal de violência doméstica, o 

aplicador do Direito deve apropriar-se de conceitos metajurídicos, como forma de 

compreender os motivos que levam a vítima a não processar o agressor. Sem essa abordagem, 

a tendência é de que todos os inquéritos sejam arquivados ou os réus absolvidos, ante o 

repetitivo comportamento da vítima – ainda que esteja em grave situação de risco – de 

inocentar o agressor. 

No momento em que decide falar, quebrar o silêncio, a vítima tem de enfrentar 

seus próprios sentimentos, pressões familiares, medos e incertezas. E nem sempre é bem 

acolhida pelos órgãos públicos. 

GLÁUCIA FALSARELLA FOLEY refere que no momento da revelação a mulher 

vivencia “dupla vitimização: a primária – que corresponde à agressão sofrida propriamente 

dita – e a secundária – quando há reprovação de sua iniciativa pelos membros da família e 

banalização de sua dor pelos representantes do Estado”
359

. 

Tratando-se de vítimas idosas, muitas vezes com problemas de saúde e 

dificuldade de locomoção, o “medo” intensifica o silêncio
360

. Há ainda a vergonha e o 

sentimento de impotência em controlar a própria família: as pessoas idosas que vivenciam 
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 FOLEY, Gláucia Falsarella. Op. cit. 
360

 Refere-se ainda: “É muito importante, então, que se tenha consciência da dificuldade dos idosos quando 

precisam tomar a atitude de denunciar os maus-tratos que sofrem. Muitos, apesar de afirmarem conhecer, não 

têm, na verdade, a consciência da abrangência de seus diretos, outros não conseguem se aproximar da 

delegacia, e muitos padecem do medo de denunciar aqueles que os cuidam” (FREITAS, Maria Célia de; SOUZA, 

Jaci Aurélia Vieira de; QUEIROZ, Terezinha Almeida de. Op. cit.). 
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violência tem “sentimentos de medo, vergonha e culpa pelo fracasso das relações familiares”, 

porque  “a violência parece revelar ao idoso o sentimento de incapacidade em lidar com os 

filhos, os netos, o (a) companheiro (a) e em enfrentar o mundo que o cerca”
361

. 

De um modo geral, a violência doméstica desenvolve-se de forma específica, em 

um “ciclo da violência” com três fases: tensão, explosão e “lua de mel”
362

.  

Estas fases se repetem e há intensificação da violência a cada ciclo, tal como uma 

espiral progressiva de violência. São as seguintes fases:  

 

a) 1ª fase: Tensão 

 

A primeira fase do ciclo da violência é caracterizada por um clima 

sobrecarregado, tenso e instável. O homem demonstra nervosismo, aumenta o tom de voz, 

destrata a mulher, acusa-a de ser descuidada, de traição, humilha e xinga.  

Neste estágio, a mulher se retrai, faz as vontades do homem, procura não 

contrariá-lo nem irritá-lo, acreditando que assim controlará seu impulso violento. Algumas 

vezes, busca explicações para o descontrole em fatores externos como dificuldades 

econômicas, problemas familiares e uso de álcool.  

Tem-se a inversão da culpa. O homem acusa a mulher de ser responsável por seu 

comportamento e, fragilizada, ela aceita. O comportamento omisso da vítima, contudo, 

incrementa a agressividade do homem: “o agressor, devido à aparente aceitação passiva que a 

vítima faz de sua conduta, não tenta controlar-se, crê-se com direito a maltratar e constata que 

é uma forma efetiva de conseguir que a mulher se comporte como ele deseja”
363

. 
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 CHAVES, Paulo Guilherme Santos; COSTA, Patrícia Luiza. Op. cit. 
362

 A respeito ver: GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério 

Público de São Paulo. Cartilha “Mulher Vire a Página”. São Paulo: Imprensa Oficial, 2012; HIRIGOYEN, 

Marie-France. Op., cit, p. 50-53; CUNHA, Tânia Rocha Andrade, Op. cit, p.78-82; LABRADOR, Francisco 

Javier; RICÓN, Paulina Paz; LUIS, Pilar de; FERNÁNDEZ-VELASCO, Rocío. Op. cit, p. 29-31. 
363

 Tradução livre da autora. Versão original: “el maltratador, debido a ala aparente aceptación pasiva que ella 

hace de sua conducta, no intenta controlarse, se cree com derecho a maltratar y constata que es uma forma 

efectiva de conseguir que la mujer se comporte como él desea”(LABRADOR, Francisco Javier; RICÓN, Paulina 

Paz; LUIS, Pilar de; FERNÁNDEZ-VELASCO, Rocío. Op. cit, p. 30). 
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b) 2ª fase: Explosão 

 

O homem perde o controle e ataca a vítima com ameaças, agressões, estupro, 

tortura ou outros delitos. Com a sucessiva repetição do ciclo, as agressões intensificam-se e a 

violência torna-se cada vez mais grave. 

Nesta fase, tomada pelo medo, a vítima é incapaz de esboçar oposição e suporta a 

violência. Percebe que não tem controle sobre o homem, sente medo, impotência, fragilidade 

para esboçar qualquer oposição ainda que verbal.  

No homem violento, há uma espécie de vício a este comportamento, em que “não 

sabe aclamar-se senão recorrendo à violência. Quando se inicia o ciclo, somente pode 

interrompê-lo o próprio homem. Seja qual for sua atitude, no há forma de que a mulher o 

detenha”
364

. 

 

c) 3ª Fase: “Lua de mel” 

 

Logo após a agressão, o homem se arrepende. Por medo de ser abandonado ou 

punido, modifica seu comportamento, chora, perde perdão, entrega flores, presentes, promete 

que nunca mais agirá deste modo, deixa de consumir álcool, procura emprego, enfim, 

convence a parceira de que a agressão não se repetirá. 

Este arrependimento pode até ser sincero, mas apenas momentâneo. Iludida, a 

mulher então retoma suas esperanças, acredita que o parceiro mudou e procura justificativas 

para sua atitude. 

O simples registro do boletim de ocorrência pode levar o agressor à fase de “lua 

de mel”, por medo da punição e do abandono. Assim, logo após registrar a ocorrência, 

iludida, a vítima retrata-se e inocenta o homem. Acredita que seu amor e sua dedicação serão 

capazes de modificar o parceiro. 
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 Tradução livre da autora. Versão original: “no sabe calmarse si no es recurriendo a ala violencia. Cuando se 

inicia el ciclo, solo puede interrumpirlo el próprio hombre. Sea cual sea su actitud, no hay forma de que la 

mujer lo detenga”. (HIRIGOYEN, Marie-France. Op. cit, p. 53). 
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MARIE-FRANCE HIRIGOYEN informa que, em regra, a vítima retrata-se neste 

momento: 

 

“no geral, retira a denúncia neste momento. Ainda que o medo que sentiu durante o período 

agressivo pudesse dar-lhe vontade de acabar com essa situação, o comportamento de seu 

companheiro, durante a fase de contrição, a estimula a calar-se. De modo que o ciclo da 

violência pode acontecer novamente”
365

. 

 

A compreensão do ciclo da violência sob esse enfoque interdisciplinar tem efeitos 

para o processo, tradicionalmente baseado numa análise “jurídica” de provas. Nesta forma 

peculiar de violência, a retratação da vítima não significa que o fato não aconteceu, nem 

significa que a vítima não corre perigo, pois muitos motivos podem conduzir ao silêncio da 

mulher. 

Entender a violência doméstica de forma multidisciplinar é imprescindível para 

assegurar a efetividade da Lei Maria da Penha. Os principais fatores que podem contribuir 

para o silêncio da vítima são: vergonha, crença na mudança do parceiro, inversão da culpa, 

descrédito na Justiça e medo de reviver o trauma, que serão tratados a seguir. 

 

3.2.1 Fatores que contribuem para o silêncio da vítima 

 

   a) Vergonha 

 

A vergonha pode influenciar no silêncio da vítima em razão do receio de expor 

sua intimidade e aspectos da vida privada perante autoridades públicas, bem como eventual 

exposição no local de trabalho, perante a família e aos amigos. Ser apontada ou reconhecida 

como vítima de violência transparece para a mulher como sinônimo de desvalia. Na verdade, 

nem mesmo a vítima consegue compreender as razões pelas quais não reage e, assim, 

envergonha-se de permanecer em uma relação violenta. 
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 Tradução livre da autora. Versão original: “Por lo general, retira la denuncia en este momento. Mientras que 

el miedo que siente durante el período agresivo podría darle ganas de acabar con esa situación, el 

comportamiento de su compañero, durante la fase contrición, la incita a quedarse. De manera que el ciclo de 

violencia puede volver a empezar” (HIRIGOYEN, Marie-France. Op. cit, p. 52). 
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MARIA RAFAEL JUNQUEIRA BRUNO RODRIGUES assevera que, pelo fato de terem 

sido vitimadas por pessoas próximas, as mulheres  

 

“se sentem envergonhadas e, na maioria das vezes não querem expor suas vidas 

perante a sociedade, não somente por uma determinação pessoal, mas por uma 

questão cultural”
366

. 

 

A violência atinge todos os tipos de mulheres. Não são somente pessoas mais 

pobres, mal instruídas e sem estudo. A violência provém de todas as classes sociais e níveis 

de instrução. Entretanto, quando maior o nível social da vítima, maior medo ela terá da 

exposição: 

 

“O universo de crimes denunciados e levados ao conhecimento do sistema penal 

contra o sexo feminino é predominante nas classes sociais de menor potencial 

aquisitivo; mas, omissamente, há grande violência também nas classes de maior 

poder aquisitivo. Naquela camada social, as mulheres denunciam por não haver 

outra escolha; nesta, não querem abalar seu status social e a favorável situação 

econômica que têm. E assim contribuem para a elevação da cifra negra da 

criminalidade”
367

. 

 

 

b) Crença na mudança do parceiro 

 

As relações violentas são marcadas por um ciclo contínuo e repetitivo 

denominado de “ciclo da violência”, que termina na fase de “lua de mel”, como já 

mencionado.  

Um fator relevante para o retorno ao silêncio é o ingresso na fase de “lua de mel”, 

quando a mulher vítima de violência desiste do processo por acreditar nas promessas de 

mudança do parceiro. Muitas vezes, essa fase de “lua de mel” coincide com os momentos que 
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seguem o registro do boletim de ocorrência, fazendo com que a vítima não represente ou 

mesmo inocente o parceiro na fase judicial
368

. 

A respeito da dificuldade de romper a relação, em razão do ciclo da violência, 

TANIA ROCHA ANDRADE CUNHA salienta que: 

 

“Este ciclo da violência conjugal provoca muitas dificuldades nas tomadas de 

decisão da mulher-vítima, pois nele a mulher vivencia fases dramáticas (a tensão e o 

ataque violento), que terminam numa fase considerada gratificante (o 

apaziguamento), na qual a esperança de ter um casamento sem violência a faz 

acreditar e tentar novamente realizar o projeto de vida tão almejado”
369

. 

 

Para evitar esta situação, a vítima deve ser adequadamente orientada e acolhida 

pelas autoridades e serviços públicos. Ao mesmo tempo, as autoridades devem ser capacitadas 

para compreender o ciclo da violência e entender que a retratação na fase de “lua de mel” não 

significa solução do conflito, nem demonstra que o fato não ocorreu. Ou seja, que os 

processos protetivo e criminal nunca podem ser condicionados, com exclusividade, à palavra 

da vítima. 

SIDNEY CARDASSI refere que a vitimologia revelou que uma espécie de “interação 

entre criminoso e vítima”, reconhecendo-se “sua contribuição para a ocorrência de algumas 

espécies de crimes, ainda que de modo coadjuvante”
370

 

 

c) Inversão da culpa 

 

A inversão da culpa é um fator relevante para o silêncio da vítima. No processo de 

dominação exercido pelo homem, o agressor introduz na vítima a sensação de que a conduta 

dela desencadeou a violência. A mulher, dominada, subjugada e com baixa autoestima, não se 

enxerga como vítima e toma para si a responsabilidade do ato agressivo.  
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MARIA BERENICE DIAS ressalta que o agressor “tenta justificar seu descontrole na 

conduta da vítima” e ela “acaba reconhecendo que em parte a culpa é sua. Assim o perdoa. 

Para evitar nova agressão, recua, deixando mais espaço para a agressão”
371

. 

Em pesquisa realizada em Cuba-Havana, houve a entrevista de 120 pessoas, entre 

homens e mulheres, muitos com elevado nível educacional, apurando-se que a violência 

psicológica era a mais frequente. Observou-se que com a naturalização da violência, as 

mulheres não reconheciam o maltrato, “chegando a culpar-se por estes fatos e justificá-los, o 

que pode ser uma forma de fugir ou não por em evidência a humilhação e a frustração que 

sentem”
372

. 

A inversão da culpa reflete na prova da violência. Além da esperada retratação, é 

possível que em seu depoimento a vítima inocente o agressor, assumindo toda a 

responsabilidade pelo evento ou criando a versão de que o agressor somente teria reagido a 

um ataque ou descontrole da própria vítima. 

 

d) Revitimização pelas autoridades 

 

A revitimização da mulher decorrente do precário atendimento e posturas 

inadequadas de autoridades públicas influi para o retorno ao silêncio.  

ANTONIO SCARANCE FERNANDES refere que o amparo à vítima compreende 

medidas destinadas a atenuar os inconvenientes da persecução, proteger a intimidade e dar-lhe 

segurança, além de medidas de proteção e assistência. Enfim, “muito pode ser feito para que, 

sem o desrespeito aos direitos essenciais do réu, possa a vítima ter no processo criminal 

tratamento digno e respeito, evitando-se que venha o próprio processo a se constituir em 

segunda vitimização”
373

. 

Ante a ausência de capacitação interdisciplinar, muitas autoridades públicas 

desconhecem o complexo fenômeno da violência doméstica e os fatores que levam uma 
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vítima a desistir. Assim, tem-se a falsa noção de que o fato não é tão grave ou de que a vítima 

não está numa situação de risco. Ações como: não efetivar o registro do boletim de 

ocorrência; orientar a vítima para que reflita melhor antes de representar e a tentativa de 

conciliação da vítima com o agressor são posturas contra a lei. 

A título ilustrativo: “minha senhora, eu não tenho bola de cristal, não vou saber o 

que o seu filho pode fazer com a senhora” foi a resposta de um juiz criminal de São Paulo à 

mulher que não tinha certeza se deveria processar o filho agressor
374

. 

Os órgãos públicos, ainda marcados por concepções sexistas, muitas vezes tratam 

com desdém a vítima de violência doméstica, minimizando a situação de violência. VERA 

REGINA PEREIRA DE ANDRADE menciona que a violência institucional “reproduz a violência 

estrutural das relações sociais patriarcais e de opressão sexista”
375

, assim, a vítima enfrenta na 

investigação e na Justiça o mesmo preconceito e a resistência que enfrenta na sociedade e nas 

relações pessoais. 

Nos processos ainda ocorre a inversão da prova e a conduta da vítima é 

investigada primeiro, para se concluir quanto à validade de seu depoimento em um segundo 

momento
376

.  

JUSSARA MARTINS CERVEIRA DE OLIVEIRA diz que nesse julgamento, “a 

idoneidade da vítima, a incerteza sobre seu depoimento pesam mais que a violência 

cometida”
377

. 

Para evitar a revitimização, em Angola, a Lei nº 25/11 prevê textualmente que a 

vítima deve ser ouvida “em ambiente reservado, devendo ser criadas condições adequadas 

para prevenir a vitimização secundária e evitar que sofra qualquer tipo de pressão” (art. 14)
378

.  
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Na Argentina, a Lei nº 26.485/95
379

 prevê como o direito da vítima opor-se a 

inspeções corporais desnecessárias, o acompanhamento das perícias por alguém de sua 

confiança, além da realização da perícia por profissionais com a formação de gênero (art. 16). 

No Brasil, a estrutura dos Juizados de Violência Doméstica possibilita um 

atendimento diferenciado para a vítima de violência. Além da existência de uma equipe 

multidisciplinar, as vítimas recebem atendimento especializado e têm oportunidade de falar.  

Pesquisa qualitativa realizada junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher de São Paulo, situado no Fórum da Barra Funda, baseada na observação de 

audiências e entrevistas com vítimas, revelou que este Juizado contemplou “de forma mais 

acabada as diretrizes da Lei Maria da Penha, em especial a atenção à vítima” e “as vítimas 

entrevistadas declararam ter encontrado nas audiências de justificação espaço para 

expressarem suas expectativas”
380

. 

Ademais, a Lei Maria da Penha prevê a “implementação de atendimento policial 

especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à mulher” (art. 

8º, IV), em que a vítima deve ser informada dos direitos e serviços disponíveis. Trata-se de 

providência salutar, pois no momento em que decide falar a vítima procura justamente a 

Delegacia de Polícia
381

. 

                  Uma importante inovação é o Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013, que 

estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de 

segurança pública e pelo Sistema Único de Saúde. São diretrizes mencionadas pelo Decreto: o 

“acolhimento em serviços de referência” (art. 2º, I), o atendimento humanizado, “observados 

os princípios do respeito da dignidade da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da 

privacidade"(art. 2º, II), a designação “espaço de escuta qualificado e privacidade durante o 

atendimento, para propiciar ambiente de confiança e respeito à vítima” (art. 2º, III), a ciência 

quanto aos procedimentos, “respeitada  sua decisão sobre a realização de qualquer 

procedimento” (art. 2º, IV), a orientação quanto aos serviços de atendimento (art. 2º, V), 
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informações dos serviços para vítimas de violência sexual (art. 2º, VI), “disponibilização de 

transporte à vítima de violência sexual até os serviços de referência”(art. 2º, VII) e 

“capacitação de profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS para 

atender vítimas de violência sexual de forma humanizada, garantindo a idoneidade e o 

rastreamento dos vestígios coletados” (art. 2º, VIII)”.
382

 

 

e) Medo de reviver o trauma 

 

A situação de violência – principalmente física e sexual – expõe a mulher a uma 

insegurança tal que a singela recordação traz tanta dor quanto a própria violência. Mulheres 

submetidas a graves violências físicas severas ou práticas sexuais forçadas muitas vezes 

referem que desejam apenas “esquecer” o fato. 

Com o tempo, para essas vítimas os crimes aparecem como vagas lembranças, 

distanciando-se das recordações como se elas não se referissem às suas pessoas. Esta criação 

de mitos pessoais permite o esquecimento. Trata-se de uma “questão importante, porque o 

esquecimento é, na verdade, a própria pauta da construção do mito pessoal. Ele é construído 

justamente para se proteger da lembrança. O mito é barreira contra a lembrança”
383

. 

A equipe de atendimento multidisciplinar que atua junto ao Juizado de Violência 

Doméstica poderá auxiliar a vítima a relatar os fatos, apesar do trauma e do esforço para o 

esquecimento. 
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3.3 Conciliação versus responsabilização do agressor 

 

A maior incidência de violência contra a mulher adulta é a praticada por parceiros 

íntimos, fenômeno que existe em todo o mundo.  

Pesquisa realizada na década de 1990 pela Organização Mundial de Saúde revelou 

a proporção de mulheres agredidas fisicamente por um parceiro intimo: 29% no Canadá (anos 

de 1991-1992), 34% no Egito (anos de 1995 a 1996), 28% na Nicarágua (ano de 1998), 10% 

no Paraguai (anos de 1995 a 1996), 10% nas Filipinas (ano de 1993), 13% na África do Sul 

(ano de 1998), 21% na Suíça (anos de 1994 a 1996), 22% nos Estados Unidos (anos de 1995 a 

1996)
384

. Trata-se, assim, de um fenômeno que normalmente atinge pessoas com vínculo 

afetivo e por isso é mais difícil de ser abordado pelo Direito. 

Ante a gravidade e cronicidade desta violência, não se pode afirmar que a 

conciliação do casal resolve a questão, sob pena de se perpetuar a violação de direitos da 

mulher. 

É certo que a Lei nº 9.099/95 representou um grande avanço no Direito interno e 

rompeu com o tradicional e rígido critério da obrigatoriedade.  

MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA pondera que os Juizados Especiais 

Criminais tiveram “grande função social, notadamente naqueles delitos de menor 

potencialidade ofensiva, cujas consequências não impõem necessidade de nenhuma espécie de 

pena ou castigo mais grave”
385

. 

Mas, teria esse modelo consensual efetividade no enfrentamento à violência 

contra a mulher? 

Há os que defendam a adoção de modelo conciliatório. Argumenta-se que “a 

conversa entre as partes é sem dúvida alguma o único e eficaz caminho para se combater a 
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violência, não se apresentando a punição mais severa como forma de resolução dos conflitos”
 

386
.  

No mesmo sentido, LUIZ FLÁVIO GOMES e ALICE BIANCHINI referem que no 

âmbito criminal a Lei Maria da Penha cometeu “um erro crasso”, ao “abandonar o sistema 

consensual de Justiça (previsto na Lei nº 9.099/95), depositou sua fé (e vã esperança) no 

sistema conflitivo clássico  (velho sistema penal retributivo)”
387

. 

                    Na área de Ciências Sociais, RENATA CRISTINA PONTALTI GIONGO analisa a 

possibilidade de mediação em crimes de violência doméstica. Ante a complexidade desta 

forma de violência, diz que entender as partes envolvidas significa uma melhora qualitativa na 

resolução do conflito, adotando-se uma solução “de dentro para fora do Judiciário”. Segundo 

refere, a proteção legal retira da mulher sua autodeterminação e a Justiça Restaurativa “busca 

findar os falsos estereótipos da mulher, seja como suposta agente provocadora das agressões, 

seja como vítima débil, incapaz de tomar as decisões conscientes e autoresponsáveis”. 

Menciona a autora que há argumentos favoráveis e contrários à mediação
388

 . 

  Como argumentos contrários enumera: perigo para as vítimas que não 

conseguem se opor à violência; vulnerabilidade da vítima para negociar; a impossibilidade de 

mediação quando há desigualdade de poder; inadequação das técnicas para mediar, posto que 

oriundas de outras realidades jurídicas; perda do caráter simbólico do Direito Penal; 

possibilidade de que a conduta do agressor não seja censurada; o fato de que um evento 

mediador não muda o comportamento do agente 

     São argumentos favoráveis, segundo a autora: a mediação é compatível com 

crimes relacionais; em razão do encontro, o agente pode ser conscientizado quanto à sua 

responsabilidade; há composição de interesses dos envolvidos. Por fim, apesar de salientar os 

aspectos positivos da mediação, tendo em conta as peculiaridades de cada fato, conclui que 

“não se pode adotar uma posição totalmente a favor ou contra a utilização de mediação penal 

para os casos de violência doméstica conjugal”
389

. 
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No Brasil, a resistência ao modelo conciliatório deve-se ao trauma gerado pela 

aplicação da Lei nº 9.099/95, que acabou por banalizar a violência doméstica, reconduzindo-a 

à invisibilidade. 

Logo em seguida à promulgação da Lei Maria da Penha, no Encontro de Juízes 

dos Juizados Especiais Criminais e Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro, 

deliberaram-se enunciados pela inconstitucionalidade e aplicação da Lei nº 9.099/95 aos 

crimes de violência doméstica
390

. 

Criticam ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO os enunciados, 

referindo que o juiz não pode agir como legislador, não pode adotar “uma interpretação tão 

apartada da vontade do legislador. Seria quase um Direito alternativo às avessas, pois opta 

por uma interpretação da lei totalmente contrária a seu espírito, em franco detrimento da 

mulher”
391

. 

O problema não está em conciliar, mas “em que” conciliar. Não se nega que é 

possível a conciliação quanto a questões civis, como separação, alimentos, guarda e visitas de 

filhos, mas não pode haver acordo quanto ao crime
392

. 

Não processar o agressor em prol de uma transação penal é ignorar os danos da 

conduta do agente, não só para a mulher, como também para os filhos – em razão da repetição 

do padrão apreendido – e a sociedade.  

Violência é sempre violência e como tal deve ser tratada. Há muito a violência 

familiar deixou de ser um problema privado para se tornar uma questão pública. E rotular essa 

violência como “infração penal de menor potencial ofensivo” é minimizar – e implicitamente 

apoiar – a conduta do agressor. 

EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE também adota esse entendimento: 
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“a violência doméstica e familiar contra mulher em absoluto não configura ilicitude 

de pouca complexidade ou de menor potencial ofensivo. Mulheres vitimadas perdem 

a vida ou permanecem com sequelas, tudo isso além da violência moral assistida 

constantemente por criança e adolescente. Não há dúvidas de que toda a sociedade é 

ofendida no momento em que cada mulher é vítima de violência doméstica e 

familiar”
393

. 

 

No estudo realizado pelas psicólogas LÚCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

WILLIAMS e FERNANDA MARTINS FRANÇA PINHEIRO, com o objetivo de verificar os efeitos da 

“denúncia” da vítima no comportamento do agressor, “os resultados obtidos confirmaram a 

hipótese inicial de que há uma diminuição da violência física por parte do parceiro agressor 

nos casos em que a mulher registra” a agressão
394

. 

A Lei Maria da Penha modificou a forma de se pensar a violência, adotando em 

relação ao agressor um sistema dúplice punitivo/preventivo. Os inovadores mecanismos 

criados com essa finalidade preventiva, dentre os quais se destaca a reeducação do agressor, 

extrapolam em muito a mera punição pelo crime praticado
395

.  

Críticas no sentido que a lei teria nítido caráter repressivo, objetivando apenas 

punir e “prender” o autor da violência, certamente ignoram a grande importância do diploma 

sob o aspecto da proteção da mulher e prevenção de novos delitos
396

.  

ELIANA CALMON refere, tal como ora sustentado, que a Lei Maria da Penha 

constitui um sistema de defesa da mulher: 
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violência? A cadeia” (ACHUTTI, Daniel. Mulher, violência doméstica e justiça restaurativa: sobre a necessidade 
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Paulo, ano IX, n. 52, p. 208- 221, out.-nov. 2008, p. 217). João José Leal entende no mesmo sentido: a Lei 
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desta nova lei” (LEAL, João José. Violência doméstica contra a mulher breves comentários à Lei nº 

11.340/2006. Revista Jurídica, São Paulo, ano 54, n. 346, p. 99-106, ago. 2006. p. 105).  
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“Alega-se também que a Lei Maria da Penha está na contramão da história, porque 

defasada da nova orientação do Direito Penal, de caráter eminentemente 

preventivo, enquanto o grau de repressão da Lei nº 11.340/2006 é a tônica. A 

alegação é inteiramente leviana, na medida em que o conteúdo penal do diploma 

analisado é mínimo. Como já afirmado, trata-se de instrumento legislativo que 

alberga um microssistema de proteção à família e, por via de consequência, à 

mulher, com alguns dispositivos de forte repressão.”
397

 

 

A efetividade da lei na prevenção da violência e rompimento do ciclo reside 

justamente neste aspecto misto, preventivo-repressivo, que possibilita uma intervenção 

adequada do Estado. A proposta conciliatória nos termos da Lei nº 9.099/95 falhou na 

repressão à violência doméstica. 

No Direito estrangeiro, também se observa uma tendência contrária à conciliação 

que importe em desistência do processo.  

Na Argentina, a Lei de Proteção Integral para Prevenir, Sancionar e Erradicar a 

Violência contra as Mulheres, Lei nº 26.485/2009, proíbe a designação de audiências de 

mediação ou conciliação (art. 28). No Chile, a Lei de Violência Intrafamiliar, Lei nº 

20.066/2005, veda expressamente a realização de acordos reparatórios nos processos por 

delitos de violência familiar (art. 19). No Camboja, não pode haver conciliação ou mediação, 

quando há crime ou contravenção grave (art. 17), hipótese em que se instaura o processo 

penal (art. 19). Nas ofensas menores, ou pequenos crimes, não há processo se a vítima adulta 

não o deseja, mas, havendo repetição da violência, a lei penal é aplicada mesmo ante a 

discordância da vítima (art. 36). 

Em sentido contrário, alvo de inúmeras e acirradas críticas, as legislações de 

Angola e Afeganistão. Em Angola, a Lei contra a Violência Doméstica, Lei nº 25/11, prevê a 

realização de “encontros reconciliatórios” entre agente e vítima, na presença de um mediador, 

com a finalidade de “restaurar a harmonia familiar e social e a tutela dos legítimos interesses 

da vítima e do agente do crime de violência doméstica” (art. 21, 1 e 2). No Afeganistão, a Lei 

de Eliminação da Violência contra a Mulher, de 2009, menciona que a vítima pode desistir em 

qualquer fase, desde a investigação até a condenação, quando se interrompe a punição (art. 

39.2), o que dá margem a reconciliações para que a vítima desista.  

No Brasil, há expressa vedação à aplicação da Lei nº 9.099/95 pelo artigo 41 da 

Lei nº 11.340/2006. Contudo, isto não significa que tenha sido adotado um modelo puramente 
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retributivo. É possível implementar uma forma de Justiça Restaurativa (sem mediação quanto 

ao crime) com base na Lei Maria da Penha, pois os processos criminal e protetivo surgem 

como uma oportunidade de intervenção na família e recuperação do agressor. Aliás, um dos 

aspectos principais da Justiça Restaurativa reside justamente na responsabilidade de recompor 

o dano e modificar o futuro comportamento do agressor e isto é possível com a intervenção 

adequada do Estado nos processos de violência doméstica
398

. 

 

3.4 As medidas protetivas de urgência 

 

3.4.1 Natureza jurídica e requisitos 

 

Em 2002, a Lei nº 10.455/2002 modificou o artigo 69, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95 para possibilitar o afastamento do agressor do lar em procedimento criminal 

investigativo. Apesar desta previsão de afastamento, muito pouco utilizada dada o caráter 

conciliatório da Lei nº 9.099/95, somente com a Lei Maria da Penha criou-se o processo penal 

protetivo para a mulher. 

O processo penal protetivo é composto das medidas protetivas destinadas à vítima 

e ao agressor e os aspectos procedimentais, que lhe asseguram efetividade. Além disso, a Lei 

Maria da Penha prevê que a ofendida deverá ser notificada de atos processuais relativos ao 

agressor, especialmente os pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, bem como não poderá 

entregar intimação ou notificação ao agressor (art. 21).  

Questiona-se a utilidade da notificação da vítima quanto à saída do réu da prisão, 

especialmente, porque esta notificação pode fazer reviver o medo e a situação de insegurança. 

Contudo, considerando que em muitos casos há risco de morte, a notificação tem por 

finalidade acautelar a ofendida que poderá adotar providências como modificar a rotina, 
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 TEREZA CRISTINA ALBIERI BARALDI reproduz em sua dissertação de mestrado um quadro comparativo entre 

Justiça Retributiva e Justiça Restaurativa. Alguns aspectos relevantes são que, na Justiça Restaurativa, a vítima 
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capacidade de restaurar o dano que causou” e a preocupação consiste em “resolver o problema, deveres e 

obrigações futuras (o que precisa ser feito?) (BARALDI, Tereza Cristina Albieri. A violência doméstica sob a 

ótica da Justiça Restaurativa. Dissertação (Mestrado em Direito). Marília: Centro Universitário Eurípides de 

Marília, Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, 2006. p. 72). 
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alterar o número de telefone, noticiar pessoas próximas para que a avisem caso o agressor se 

aproxime. 

Nos artigos 18 a 23, a Lei nº 11.340/2006 prevê a tramitação das medidas 

protetivas e um rol exemplificativo das medidas que obrigam o agressor (art. 22) e medidas de 

urgência à vítima de cunho pessoal (art. 23) e de cunho patrimonial (art. 24). Contudo, a Lei 

silenciou quanto aos aspectos que vêm causando controvérsias, como a necessidade de 

estarem vinculadas a um procedimento, duração das medidas, rito, recursos cabíveis e outros. 

Surgiram vários questionamentos quanto à natureza jurídica das medidas 

protetivas, centrando-se as discussões no caráter cautelar ou satisfativo das medidas. Não se 

trata de uma discussão meramente acadêmica, pois entender que as medidas protetivas têm 

natureza cautelar significa vinculá-las a um procedimento, nos termos do artigo 796 do 

Código de Processo Civil
399

.  

Estes questionamentos também existiram no Direito Processual Civil, até que o 

artigo 273 permitiu a antecipação da tutela como medita satisfativa. Com este dispositivo, “o 

que se operou, inquestionavelmente, foi a purificação do processo cautelar, que assim 

readquiriu sua finalidade clássica: a de instrumento para obtenção de medidas adequadas a 

tutelar o direito, sem satisfazê-lo”
400

. 

A Lei Maria da Penha originou os mesmos questionamentos
401

. 

Para FREDIE DIDIER JR. e RAFAEL OLIVEIRA, as medidas protetivas são espécies de 

medidas provisionais, tais como as do artigo 888 do Código de Processo Civil, pois embora 

obtidas em procedimento célere e cautelar têm caráter satisfativo. Referem: 

 

“A Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de concessão, em favor da mulher que 

se alegue vítima de violência doméstica ou familiar, de medidas provisionais, 

dando-lhes, porém, o nome de medidas protetivas de urgência. A natureza jurídica, 

no entanto, como já anunciado é a mesma: providências de conteúdo satisfativo, 
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 “Código de Processo Civil, art. 796: O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do 

processo principal e deste é sempre dependente.” 
400

 ZAVASCKI, Teori Albino. Medidas cautelares e medidas antecipatórias: técnicas diferentes, função 

constitucional semelhante. Revista de Processo, v. 82, [s.l.], p. 53, abr. 1996. 
401

 JULIA MARIA SEICHAS BECHARA sustenta que “a medida protetiva, porque autônoma e satisfativa, não é tutela 

de natureza cautelar, mas sim tutela inibitória”, para qual é cabível o procedimento ordinário do Código de 

Processo Civil (BECHARA, Julia Maria Seixas. Violência doméstica e natureza jurídica das medidas protetivas 

de urgência. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2661, 14 out. 2010. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/17614>. Acesso em: 12 ago. 2012). 
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concedidas em procedimento simplificado, relacionadas à parte do conflito (no caso, 

conflito familiar e doméstico)
402

. 

 

No livro Medidas Substitutivas e Alternativas à Prisão Cautelar, FABIO MACHADO 

DE ALMEIDA DELMANTO diferencia as tutelas cautelar e antecipada. Enquanto a tutela cautelar 

“permite tão somente a antecipação dos efeitos da sentença definitiva, na tutela antecipada 

admite-se a antecipação da própria sentença de mérito, dando o juiz um provisório 

atendimento ao pedido no todo ou em parte”
403

. 

Essa diferenciação permite verificar a razão pela qual as medidas protetivas têm 

natureza cautelar. Todas as medidas, ainda que de natureza civil, tem por finalidade 

possibilitar a própria sentença criminal e seus efeitos. Mas nenhuma delas é a antecipação da 

sentença, condenatória ou absolutória. 

Os questionamentos restaram superados com a criação, no bojo do Código de 

Processo Penal, das medidas alternativas à prisão e o reconhecimento de sua cautelaridade. 

Dentre elas, há a medida de proibição de manter contato com pessoa determinada (art. 319, 

III, do Código de Processo Penal), muito semelhante à medida protetiva do artigo 22, III, a, 

da Lei nº 11.340/2006. 

Do afirmado, pode-se dizer que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da 

Penha têm natureza cautelar, pois: destinam-se a assegurar a persecução penal; não têm 

caráter satisfativo ou antecipatório, pois a causa em julgamento é criminal; ostentam a mesma 

natureza das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no Código de Processo Penal. 

ANTONIO SCARANCE FERNANDES refere que as cautelares são  

 

“providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser 

obtida, não mais satisfaça o direito da parte e não realize, assim, a finalidade 

instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”, 

pressupondo o ‘periculum in mora’ e o ‘fumus boni iuris’
404-405

.  
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Salienta ainda o autor que as características da cautelar são “a urgência,  

sumariedade da cognição e a provisoriedade da tutela obtida”
406

.  Este caráter cautelar impõe 

que a medida protetiva deve estar vinculada a uma investigação, processo de conhecimento ou 

de execução (art. 796 do Código de Processo Civil).  

Em sua Dissertação, RENATO FANIN menciona que as medidas cautelares e os 

processos cautelares tem os mesmos pressupostos e características, mas somente o processo 

cautelar goza de autonomia. Assim, o processo e a medida cautelar “somente diferem em 

virtude do processo cautelar possuir a característica da autonomia e a medida cautelar não, 

pois pode ser concedida no próprio processo de conhecimento ou de execução”
407

. Para o 

autor, são características das medidas cautelares a instrumentalidade, a provisoriedade e a 

revogabilidade, acrescendo-se a autonomia para a hipótese do processo cautelar
408

. 

As medidas protetivas têm como requisitos o fumus boni iuris e periculum in 

mora, têm caráter instrumental – vinculadas a um inquérito ou processo – e apresentam como 

características a urgência, sumariedade da cognição e provisoriedade da tutela. 

Após discussões envolvendo Promotores de Justiça de todo o País, integrantes do 

COPEVID – Comissão Permanente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do 

Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, firmou-se o seguinte 

entendimento: 

 

Enunciado nº 04: “As medidas de proteção foram definidas como medidas 

cautelares sui generis de natureza hibrida (cível e criminal), que podem ser deferidas 

de plano pelo Juiz, exigindo-se o boletim de ocorrência, sendo dispensável a 

princípio a instrução da medida. Quanto ao prazo de duração, foi deliberado que a 

medida pode perdurar durante todo o processo criminal, inclusive durante o 

cumprimento da pena. Na hipótese de a mulher não querer representar 

criminalmente, foi deliberado que a medida de proteção poderá ter a duração de seis 

meses”
409

. 

 

                                                                                                                                                                                     
em geral” (MACHADO, Antônio Alberto. Prisão cautelar e liberdades fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2005. cap. II. p. 61). 
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Sob o prisma da efetividade, este parece ser o melhor entendimento. Há medidas 

protetivas cíveis e criminais
410

, mas todas têm como questão de fundo uma violência que 

configura crime, daí sua hibriedade
411

. A cautelaridade assegura a celeridade do procedimento 

e permite proteger a mulher adequadamente, evitando-se que medidas protetivas sejam 

“eternas”.  

Como mencionado, os requisitos das medidas cautelares são o fumus boni iuris e o 

periculum in mora.  

O fumus boni iuris resulta da fundada notícia de violência doméstica, como o 

relato detalhado e coerente da vítima constante do boletim de ocorrência. Não há necessidade 

de testemunhas ou provas contumazes, sob pena de se negar celeridade – e assim – 

efetividade à proteção à vítima. Até porque, as infrações penais são praticadas em regra no 

recinto do lar, fora dos olhares de testemunhas.  

O periculum in mora também deve ser avaliado de acordo com as circunstâncias 

do caso concreto.  

No processo penal, este requisito não está necessariamente vinculado ao resultado 

final do processo – condenação ou absolvição – mas primordialmente à atuação do Estado 

para realizar a Justiça.  

Tratando da prisão preventiva, que é a mais grave dentre as medidas cautelares, 

ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO refere que, além do aspecto instrumental, a prisão 

preventiva tem objetivos que extrapolam o processo como “a imediata reação ao delito, 

prevenção de novos crimes que possam vir a ser praticados pelo réu, relacionados ou não com 

a primeira infração”, referindo-se a uma atuação para contribuir com a Justiça
412

. 

A gravidade da conduta e o risco de um mal maior podem ser inferidos da própria 

conduta da vítima (se mudou de residência, não sai mais de casa, demonstra muito medo), das 

sequelas físicas e psicológicas e da conduta do agressor (outros registros de ocorrências, uso 
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de faca, arma de fogo, alcoolismo, drogadição, comportamento obsessivo, negativa de socorro 

etc). 

Mesmo quando a lei prevê as medidas protetivas cíveis, busca fornecer 

instrumental e apoio para a vítima durante a persecução. A finalidade é a de prevenir crimes 

ou permitir a sobrevivência da mulher e seus filhos e não resolver todas as controvérsias 

cíveis da família.  

 

3.4.2 Proteção integrada - Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Estatuto do Idoso e Código de Processo Penal 

 

A Lei Maria da Penha prevê a aplicação subsidiária da legislação específica 

relativa à criança ao adolescente e ao idoso “que não conflitarem com o estabelecido nesta 

lei” (art. 13). São três os hipossuficientes referidos: o menor, a mulher e o idoso
413

.  

Esses três hipossuficientes têm proteção constitucional (arts. 227, 230 e 226, § 8º 

da Constituição Federal), justificada em razão de uma condição peculiar: condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento (menores), condição peculiar decorrente da situação de violência 

(mulher) e condição peculiar em razão da idade (idoso). 

Havendo duas ou mais vítimas hipossuficientes no processo, ou sendo a vítima 

duplamente hipossuficiente (mulher e menor, mulher e idosa), pode-se aplicar de forma 

integrada os diplomas protetivos (Lei nº 8.069/90, Lei nº 10.741/2003
414

 e Lei nº 

11.340/2006). 

Com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, o artigo 313, III, do 

Código de Processo Penal passou a prever que será admitida a decretação da prisão preventiva 

“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
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idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas 

de urgência” (grifo nosso). Esse dispositivo importou na integração das normas de proteção, 

com a possibilidade da prisão preventiva. 

A referência à violência doméstica e familiar contra menores, mulheres, idosos e 

outros hipossuficientes gerou vários questionamentos, dentre eles, se teria havido a ampliação 

da Lei Maria da Penha para todas essas vítimas, ainda que do sexo masculino
415

. Na verdade, 

o que houve foi a integração das normas protetivas para aplicação perante o juízo competente, 

criminal ou de violência doméstica. 

Tendo por base o artigo 313, III, do Código de Processo Penal e o artigo 13 da Lei 

Maria da Penha, pode-se afirmar que existe um sistema de proteção abrangente composto do 

Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), 

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e Código de Processo Penal (modificado pela Lei nº 

12.403/2011). 

MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA e JAYME WALMER DE FREITAS salientam:  

 

“Claro está que a nova disciplina referenda o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial favorável à concessão de medidas protetivas aos demais 

hipossuficientes mencionados. Portanto, para que a medida constritiva surja em 

detrimento do agressor, são necessários os seguintes pressupostos: a) ocorrência de 

violência física ou moral contra um dos hipossuficientes mencionados; b) no 

contexto doméstico, familiar ou afetivo; c) decorrente do descumprimento de 

medida protetiva de urgência; d) presença de um dos requisitos autorizadores da 

prisão preventiva do artigo 312, quando insuficientes ou inadequadas as medidas 

cautelares diversas da prisão”
416
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 “É notório que a Lei 12.403/2011, posterior à Lei 11.340/2006 acabou fazendo uma extensão das Medidas 

Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha a outros hipossuficientes, independentemente do sexo (crianças, 

adolescentes, idosos, enfermos e pessoas com deficiência), operando, portanto, derrogação dos dispositivos da 

Lei 11.340/2006 que eram limitativos quanto às vítimas do sexo feminino, assim como do fraco dispositivo do 

artigo 69, parágrafo único, in fine, da Lei nº 9.099/95. Esta lacuna ou insuficiência protetiva já era inclusive 

passível de crítica, apontando-se até mesmo uma inconstitucionalidade por omissão do legislador ao conferir 

especial proteção à mulher, deixando alijados disso outros hipossuficientes que encontram determinação legal 

e constitucional de especial consideração, conforme já consignado” (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. A 

ampliação do alcance das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para os demais 

hipossuficientes mencionados no artigo 313, inciso III, CPP sob a nova redação dada pela Lei 12.403/2011. 

Disponível em: <http://www.lfg.com.br>. Acesso em: 11 jul. 2012). 
416

 SILVA, Marco Antonio Marques da; FREITAS, Jayme Walmer. Código de Processo Penal comentado. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 501. 



165 

 

A proteção é aplicável a qualquer pessoa em situação de risco: mulher, criança, 

idoso, vítima, testemunhas e outros. Pressupõe alguns requisitos: a)Pressupostos das medidas 

cautelares: fumus boni iuris e periculum in mora, se os direitos reconhecidos nas leis forem 

ameaçados ou violados, conforme artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 

43 do Estatuto do Idoso, artigo 19, § 2º da Lei Maria da Penha; b) Competência da autoridade 

judiciária, com especial relevo para a competência absoluta em razão da matéria do Juizado 

de Violência Doméstica, Vara Criminal ou Vara da Infância e Juventude, conforme a 

qualidade da vítima e do agente; c) Aplicação da regra da proporcionalidade: necessidade da 

medida e adequação, nos termos do artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal. 

A par desta aplicação integrada dos dispositivos, existe uma situação muito mais 

complexa: sistemas protetivos em conflito. Isto ocorre quando os hipossuficientes encontram-

se em situações antagônicas, como a hipótese da mãe que é agredida pelo filho adolescente.  

Como solucionar essa questão? Qual sistema deve prevalecer? 

Poder-se-ia aplicar o critério temporal, já que a Lei Maria da Penha é posterior e 

prevê expressamente sua prevalência sobre a legislação referente à criança e ao adolescente. 

Mas, por outro lado, o adolescente tem absoluta prioridade constitucional (art. 227 da 

Constituição Federal). Esta não parece ser a solução, sob pena de se privilegiar um 

hipossuficiente em detrimento do outro, sem ater-se à situação de risco da vítima. 

Adotar a prioridade absoluta do menor para deixar de proteger uma mulher em 

situação de perigo é negar vigência e efetividade à Lei Maria da Penha. A solução que se 

coloca, então, é possibilitar a proteção da mulher, em que pese o fundamento constitucional 

da proteção do menor e do idoso, com base na dignidade da pessoa humana. 

MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA refere que a dignidade da pessoa humana 

“implica em liberdade, igualdade e justiça” e comporta três premissas essenciais: o homem 

“individualmente considerado, sua personalidade e direitos a ela inerentes” (primeira), a 

“inserção do homem na sociedade”, como cidadão e desdobramentos (segunda) e a “ligada à 

questão econômica” e subsistência do homem (terceira)
417

. 
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 Cidadania e Democracia: Instrumentos para a efetivação da dignidade humana. In: Tratado Luso-Brasileiro de 

Dignidade Humana. São Paulo:  Quartier Latin do Abrils, 2008, p. 224. 
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O conflito que se coloca estaria relacionado aos valores da liberdade, igualdade e 

justiça, bem como à primeira acepção de dignidade, levando em conta os direitos inerentes ao 

indivíduo vítima de violência. 

Ademais, este princípio funciona como uma regra de interpretação de todo o 

sistema jurídico. FLAVIA PIOVEZAN assevera “no princípio da dignidade humana que a ordem 

jurídica encontra o próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, para a 

hermenêutica constitucional contemporânea” 
418

.  

 

Diz ainda a autora:  

 

“Assim, seja no âmbito internacional, seja no âmbito interno (à luz do Direito  

Constitucional ocidental), a dignidade da pessoa humana é princípio que unifica e 

centraliza todo o sistema normativo, assumindo especial prioridade. A dignidade 

humana simboliza, desse modo, um verdadeiro super-princípio constitucional, a 

norma maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local e 

global, dotando-lhe de especial racionalidade, unidade e sentido (grifo nosso)”
419

. 

 

Portanto, havendo conflito entre os sistemas individuais protetivos, o critério para 

a solução deve ser a interpretação segundo a dignidade da pessoa humana, levando-se em 

conta a situação da pessoa vítima de violência. 

Por fim, importante mencionar que a possibilidade de aplicação de medidas 

protetivas ao adolescente infrator foi objeto de discussão no COPEVID, Comissão 

Permanente de Violência contra a Mulher, integrante do Grupo Nacional de Direitos 

Humanos do Ministério Público, quando se firmou entendimento expresso no seguinte 

enunciado: 

Enunciado 5. Nos casos de adolescentes que cometem atos infracionais em situação 

de violência doméstica e familiar contra a mulher é cabível a aplicação das medidas 

de proteção previstas na Lei Maria da Penha, nos termos do seu artigo 13, 

exclusivamente pelo Juízo da Infância e Juventude, observando-se nos casos 

concretos a real situação de vulnerabilidade da vítima e resguardada a proteção 

integral ao adolescente prevista no ECA
420

.  
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 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Op. cit., p. 30. 
419

 Op. cit, p. 31 (grifo nosso). 
420

 COPEVID – Comissão Permanente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Enunciado nº 05. 

Disponível em: <http://www.lindinalvarodrigues.com.br/arqs/materia/3208_a.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2013.. 
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3.4.3 Medidas protetivas em espécie 

 

Tradicionalmente, as medidas cautelares são classificadas em reais (referentes ao 

patrimônio
421

), pessoais (referentes ao agente) e probatórias (destinadas à preservação da 

prova
422

). Podem ser preparatórias ou incidentais, caso ocorram antes ou no curso da ação ou 

procedimento
423-424

. 

A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas que obrigam o agressor (art. 

22)
425

 e medidas protetivas de urgência à vítima (arts. 23 e 24), de cunho pessoal ou real, pois 

destinadas à pessoa do agressor, da vítima ou aos bens. Todas as medidas são incidentais, pois 

requeridas no curso do inquérito policial ou da ação penal. 

Para garantir o cumprimento das medidas, nos termos da lei, poderá o juiz 

requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Além disso, nas medidas que 

obrigam o agressor, aplica-se o disposto nos §§ 5º e 6º, do artigo 461, do Código de Processo 

Civil. 

Prevê referido dispositivo que, nas ações que tenham por objetivo obrigação de 

fazer ou não fazer, caso procedente o pedido, o juiz determinará providências para assegurar o 

resultado prático equivalente ao adimplemento. Assim, poderá haver “a imposição de multa 

por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e 

impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial” (§ 5º), bem 

como modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente 

ou excessiva (§ 6º). 
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 São elas: busca e apreensão (art. 240 do Código de Processo Penal), sequestro (art. 125 do Código de 

Processo Penal), hipoteca legal (art. 134 do Código de Processo Penal) e arresto (art. 136 do Código de 

Processo Penal). 
422

 Depoimentos antecipados previstos nos arts. 225 e 366 do Código de Processo Penal. 
423

 ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO refere que as medidas cautelares podem incidir “sobre a pessoa do 

acusado (prisões provisórias, medidas de segurança, interdições de direitos, restrições processuais), outras 

dizem respeito a coisas (busca e apreensão, arresto, sequestro, hipoteca legal) e uma terceira classe refere-se 

aos meios de prova, como, por exemplo, os depoimentos antecipados” (Op. cit, p. 57). 
424

 A respeito ver: BECHARA, Fábio Ramazzini. Op. cit., p. 133-134. 
425

 Na Colômbia, as medidas de proteção às vítimas (não só as mulheres) buscam assegurar o comparecimento 

do réu e a indenização. Refere MARIA INÉS BAQUERO TORRES que se busca garantir o comparecimento da 

pessoa ao processo, chamada de cominação pessoal. Além disso, há medidas para garantir a indenização como 

embargo e sequestro de bens (GUZMÁN, Augusto J. Ilbáñez. Mecanismos de derecho interno e internacional de 

protección a la víctima. Globalización de los instrumentos penales. Revista Del Instituto de Ciencias Penales y 

Criminológicas, Bogotá, v. XXI, n. 67, p. 124-125, sep.-dic. 1999). 
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3.4.3.1 Medidas que obrigam o agressor 

 

Nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.340/2006 são medidas protetivas que 

obrigam o agressor: 

 

a) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei n
o
 10.826/2003; 

 

A medida protetiva está relacionada à posse e porte regulares da arma de fogo, 

quando há respectivamente registro e autorização.  

Tratando-se de posse ou porte ilegais, não há necessidade de se deferir a medida 

protetiva, bastando a apreensão da arma em inquérito policial instaurado para apurar crime 

previsto na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
426

 (arts. 12, 14 e 16). A arma com 

numeração suprimida ou raspada sempre é ilegal e deve ser apreendida (art. 16, IV). 

Deferida a medida, há comunicação ao SINARM e à Polícia Federal (art. 10), bem 

como ao órgão público que integra o agente, como as Forças Armadas (art. 6º)
427

. 

Pode haver aplicação desta medida também no âmbito da Justiça Militar. A 

violência doméstica configurará crime militar se o fato estiver previsto no Código Penal 

Militar e, cumulativamente, ocorrer uma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar, 

Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
428

, como a relação íntima de afeto entre 

militares em atividade
429

. Deferida a medida protetiva e, havendo descumprimento, é possível 

decretar a prisão preventiva.  
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 BRASIL. Estatuto do Desarmamento. Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 04 mar. 2013. 
427

 VALDINEI CORDEIRO COIMBRA argumenta que o deferimento dessa medida no caso de policiais poderá 

acarretar inconvenientes: “não é só a defesa do policial que está em jogo, a sociedade também fica prejudicada, 

pois o Estado lhe confere a autorização para andar armado com vistas a lhe garantir a pronta ação a qualquer 

hora do dia ou da noite, quando da ocorrência de delitos“ (COIMBRA, Valdinei Cordeiro. Aspectos criminais da 

Lei nº 11.340, de 08.08.2006, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais, São Paulo. Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em 29 nov. 2011). 
428

 BRASIL. Código Penal Militar. Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1001.htm>. Acesso em: 03 mar. 2013. 
429

 A este respeito, ROCHA, Abelardo Julio da. Da Eventual aplicação de medidas protetivas previstas na Lei 

Maria da Penha nos casos de violência doméstica contra a mulher militar. Revista a Força Policial, São Paulo, 

n. 67, jul./set. 2010, p.91. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1001.htm
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A este respeito, ABELARDO JULIO DA ROCHA refere que poderá haver suspensão da 

posse ou restrição do porte de armas, com base no artigo 33, § 1º, da Lei nº 10.826/2003 c.c. o 

Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004
430

. 

O autor afirma ainda que, embora não exista norma semelhante ao artigo 313 do 

Código de Processo Penal na legislação militar, a prisão pode ser decretada com base nos 

artigos 254 e 255, c, do Código de Processo Penal Militar, Decreto-lei nº 1.002, de 21 de 

outubro de 1969
431

, com fundamento na periculosidade do agente
432

. 

Esta medida cautelar é muito importante para a efetividade da proteção da mulher. 

A presença de arma de fogo no contexto da violência pode levar a um resultado mais gravoso, 

tornando-se prudente evitar que o agressor tenha à sua disposição instrumento capaz de matar 

a vítima. Assim, além de determinar a cautela o juiz deverá ordenar a busca e apreensão da 

arma nos termos do artigo 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal. 

 

b) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida 

 

A medida foi introduzida no ordenamento pela Lei nº 10.455/2002
433

, que 

modificou o artigo 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 para possibilitar o afastamento do 

agressor do lar em procedimento criminal investigativo. Naquela época não teve o mesmo 

efeito que tem hoje, pois era uma norma rigorosa em meio a uma lei com ideologia 

conciliatória. 

O afastamento do lar também consta como medida cautelar de natureza civil, 

preparatória de ação de separação ou divórcio. Embora com contornos semelhantes, a cautela 

da Lei nº 11.304/2006 está relacionada à prática de um crime e à tramitação de um 
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 BRASIL. Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5123.htm>. Acesso em: 03 mar. 
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 BRASIL. Código de Processo Penal Militar. Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1002.htm>. Acesso em: 04 mar. 2013. 
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 ROCHA, Abelardo Julio da. Op. cit., p. 93. 
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 BRASIL. Lei nº 10.455, de 13 de maio de 2002. Disponível em: <www.leidireto.com.br/lei-10455.html>. 

Acesso em: 11 mar. 2013. 
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procedimento ou de uma ação penal, não se aplicando a regra de caducidade do 806 do 

Código de Processo Civil
434

. 

Afastar o agressor do lar é uma decisão que envolve diversos aspectos, como os 

filhos e direitos patrimoniais sobre o imóvel. Antes de se adotar esta medida, pode haver a 

designação de audiência de justificação, o que contribui para um conhecimento mais amplo da 

situação e permite adotar uma decisão dotada de efetividade. Nesta audiência, o juiz tem 

condições de resolver questões pendentes e verificar a necessidade do afastamento na 

presença da vítima e do agressor. 

Embora não prevista em lei, é possível adotar uma posição intermediária de 

afastar temporariamente o agressor até a realização da audiência de justificação, quando a 

situação é melhor avaliada. Deste modo, evita-se mal maior até a data da audiência. 

 

c) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor 

 

A medida de proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas tem 

grande efetividade na proteção da mulher. Em regra, esta medida evita novos ataques pois a 

própria vítima fiscaliza seu cumprimento, noticiando a Delegacia de Polícia caso o agressor se 

aproxime.  

A extensão da medida às testemunhas e aos familiares é muito importante para a 

efetividade da medida, pois não raras vezes o agressor tenta intimidar a vítima por interposta 

pessoa, mandando recados. Dentre as pessoas protegidas, além dos familiares, podem ser 

incluídos amigos e o namorado da vítima. 

O limite de distanciamento pode dificultar o cumprimento, dada a dificuldade de 

se verificar se, no caso concreto, o agente ultrapassou aquela metragem fixada pelo juízo. 
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 BRUNO DELFINO SENTONE também menciona que não há caducidade. Argumenta que, em regra, a medida de 

afastamento é deferida em conjunto com outras (proibição de aproximação, contato) e como seria possível 

“compatibilizar o afastamento do agressor do lar com as demais medidas se, ao término de 30 dias, o agressor 

retornaria ao domicílio de que foi afastado em descumprimento de proibição de aproximação e contato?”. 

Assim, conclui, “a única solução possível é considerar o afastamento do agressor do lar como medida cautelar 

de natureza penal, devendo produzir efeitos enquanto perdurar a situação de violência contra a mulher” (Op. 

cit, p. 20). 
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Uma solução para assegurar o distanciamento é a monitoração eletrônica, introduzida no 

Código de Processo Penal (art. 319, IX) pela Lei nº 12.403/2011. 

Essa tecnologia, criada em 1983, nos Estados Unidos, “vem sendo difundida em 

vários outros países, como Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Espanha, 

Portugal e Holanda”
435

. 

Na Espanha, a Lei nº 01/04 prevê a possibilidade de se utilizar instrumentos de 

tecnologia para garantir o cumprimento da proibição de aproximação da pessoa protegida e de 

frequência ao domicílio, trabalho ou lugar de frequência da vítima (artigo 64, 3)
436

. 

Em Portugal, também há possibilidade de se usar meios técnicos de controle à 

distância, como monitoração telemática posicional (art. 35 da Lei nº 112/09). A Portaria 

109/05 prevê os meios de vigilância eletrônica para fiscalizar a obrigação de permanecer na 

habitação
437

. 

 

d) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação 

 

Em conjunto com a medida de proibição de aproximação, a proibição de contato é 

uma das mais comuns e eficazes para se proteger a mulher vítima de violência. 

O contato diz respeito a qualquer conduta de interação e compreende a 

comunicação por palavras, por gesto, escrito ou até mesmo em internet (email, mensagem, 

redes de relacionamento).  

Para a efetividade da prevenção, o agressor deve ser cientificado quanto à 

abrangência da proibição, especialmente, a vedação de procurar a vítima por meios indiretos, 

como mensagens de texto ou mensagens em redes de relacionamento. 

Em relação aos filhos, há a medida específica de suspensão das visitas. Assim, a 

proibição de contato com a genitora não importa automaticamente em proibição de contato 

com a prole. Para se viabilizar as visitas, a entrega e devolução de menores ocorre por 

interposta pessoa, como um funcionário, parente ou amigo. 
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 SILVA, Marco Antonio Marques da; FREITAS, Jayme Walmer. Op. cit., p. 517. 
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 A legislação da Espanha foi estudada no item 1.3.4.1 deste trabalho. 
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 A legislação de Portugal foi estudada no item 1.3.4.2 deste trabalho. 
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e) Proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida 

 

A medida cautelar proíbe o acusado de frequentar lugares específicos, em que a 

vítima exerce suas atividades. A proibição pode abranger a residência da vítima e seus 

parentes, escola, faculdade e local de trabalho. Evita-se, assim, que por meio de escândalos e 

novas agressões o agente impeça a vítima de prosseguir com sua vida. 

Seguir a vítima nos lugares onde costuma estar é uma forma de intimidação. Por 

medo, exposição, vergonha, a vítima pode deixar de sair de casa, abandonar estudos e 

emprego.  Com essa conduta, ainda que a relação não exista mais, o agente continua a exercer 

controle psicológico sobre a vítima. 

O descumprimento pode ser noticiado por qualquer pessoa e, após registrado em 

boletim de ocorrência por desobediência, o agressor pode ser advertido ou ter sua prisão 

decretada.  

 

f) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar 

 

A restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores tem como condição 

um parecer da equipe muldisciplinar ou serviço similiar (art. 22, IV c.c. o art. 29 da Lei nº 

11.340/2006).  

Nem sempre a agressão à mulher justifica restringir ou limitar a visitação aos 

filhos, razão pela qual, o legislador mencionou a necessidade de uma avaliação técnica para se 

verificar se a violência contra a mãe está produzindo efeitos danosos aos filhos. 

Em regra, com a violência, os pais ensinam e repassam aos filhos esse padrão de 

relacionamento. No futuro, os meninos tendem a tornarem-se homens violentos e as meninas 

mulheres submissas, em razão da repetição de um padrão comportamental apreendido pela 

experiência da infância. Contudo, somente uma avaliação poderá identificar se o afastamento 

é ou não benéfico. 
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Havendo a notícia de crimes mais graves como estupro, emprego de armas ou 

instrumentos para a agressão, tortura, ou mesmo quando os filhos também são vítimas do 

agressor, pode haver a restrição liminar às visitas, até que se realize a avaliação pela equipe.  

Esse mesmo procedimento pode – e deve – ser adotado ante a suspeita fundada de 

que o agressor vem praticando crimes sexuais contra suas filhas. Não há como aguardar a 

realização do laudo sob pena de as meninas e adolescentes serem vítimas de novos ataques ou 

mesmo intimidação para que mudem suas versões. 

 

g) Prestação de alimentos provisionais
438

 ou provisórios
439

 

 

A prestação de alimentos tem por finalidade assegurar a subsistência da mulher e 

de seus filhos, em razão da necessidade econômica que surgiu ou se agravou com a prática da 

violência. É uma medida cautelar, razão pela qual, não se destina a resolver a questão 

alimentar dos envolvidos, mas permitir a mantença da vítima e dependentes durante a 

persecução penal. 

Haverá prestação alimentar pelo período fixado pelo juiz ou durante a tramitação 

do inquérito policial e do processo penal, até a fase de execução da pena. Para alimentos 

definitivos ou para alimentos no curso de uma ação de separação ou divórcio, deve-se 

promover a ação pertinente perante a Vara Civil ou Vara de Família, posto que a competência 

do Juizado de Violência Doméstica esgota-se com as providências urgentes. 

Os alimentos provisionais ou provisórios deferidos como medida cautelar não 

perdem sua eficácia em 30 dias, tal como previsto no artigo 806 do Código de Processo 
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 Código de Processo Civil, artigo 852: É lícito pedir alimentos provisionais: I – nas ações de desquite e de 

anulação de casamento, desde que estejam separados os cônjuges; II – nas ações de alimentos, desde o 

despacho da petição inicial; III – nos demais casos expressos em lei. Parágrafo único. No caso previsto no n
o
 I 

deste artigo, a prestação alimentícia devida ao requerente abrange, além do que necessitar para sustento, 

habitação e vestuário, as despesas para custear a demanda. 
439

 “Lei nº 5.478/68: Art. 4º Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos 

pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Parágrafo único. Se se tratar de 

alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge, casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz 

determinará igualmente que seja entregue ao credor, mensalmente, parte da renda líquida dos bens comuns, 

administrados pelo devedor.” 
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Civil
440

. A medida está vinculada ao processo criminal e não a eventual ação civil a ser 

proposta.  

Neste sentido, MARIA BERENICE DIAS: 

 

“Descabido, simplesmente, depois de 30 dias suspender sua vigência e deixar a 

vítima e os filhos sem meios para subsistir. Mesmo pacificado na jurisprudência que, 

em sede de direito familiar, a medida cautelar não perde a eficácia, se não intentada 

no prazo legal, ainda há quem sustente que se trate de prazo decadencial”
 441

. 

 

Quanto aos beneficiários, há os seguintes posicionamentos: a) os alimentos 

provisionais ou provisórios decorrem da prática da violência, assim, qualquer vítima de 

violência tem direito a alimentos por parte do agressor, independentemente de vinculo 

familiar
442

; b) os alimentos provisionais ou provisórios decorrem de um direito previsto na 

legislação civil e só podem ser beneficiados com a prestação alimentar aqueles que poderiam 

postular alimentos em razão de relação de parentesco ou afinidade, como a esposa, a 

companheira, os filhos e demais parentes (art. 1.694 do Código Civil). 

Não se pode olvidar que a causa dos alimentos está em um ato de violência contra 

a mulher. A necessidade surge da violência. Não há vinculação direta com a legislação civil, 

pois a lei assim não restringe. Deste modo, qualquer vítima de violência que necessita de 

auxílio para sua manutenção temporária, em razão da prática do ilícito, pode receber 

alimentos pelo prazo fixado pelo juiz. Exemplificativamente, se a namorada é obrigada a 

pedir demissão do emprego em razão de ameaças e transtornos causados pelo agressor em seu 

local de trabalho, nada impede que os alimentos sejam fixados pelo juiz por um período 

necessário para o restabelecimento da vítima. 

 

                                                           
440

 Em sentido contrário, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO referem que concedida a 

medida de alimentos “cumprirá à autora, no prazo de 30 dias, propor a ação principal, que pode ser de 

separação judicial, reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, anulação ou nulidade de casamento etc., 

ou mesmo a ação de alimentos principal, propriamente dita”. Assim, a partir do deferimento dos alimentos 

provisionais ou provisórios “se iniciará o dies a quo para a propositura da ação principal a ser ajuizada na 

forma acima sugerida” (op. cit, p. 133). 
441

 A Lei Maria da Penha na Justiça... cit., p. 109. 
442

 Nesse sentido, WILSON LAVORENTI refere que “os alimentos devidos por essa lei não são de ordem familiar, e 

sim decorrente da prática de ato ilícito, razão pela qual o agressor sempre terá de pagar, tenha ou não relação 

de parentesco, esteja ou não casado, viva ou não em união estável com a ofendida, sempre observando, 

contudo, os pressupostos da necessidade do alimentando, a possibilidade econômica do devedor e a 

proporcionalidade entre esses vetores” (Op. cit, p. 263). 
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3.4.3.2 Medidas destinadas à vítima 

 

A Lei Maria da Penha contém inúmeros dispositivos de proteção à mulher, 

tendo em conta sua condição peculiar de pessoa em situação de violência (art. 4º, da Lei nº 

11.340/2006). Dentre estas previsões, há a possibilidade de inclusão da vítima em programa 

assistencial (art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.340/2006), o acesso prioritário à remoção da servidora 

pública (art. 9º, § 2º, I, da Lei nº 11.340/2006), manutenção do vínculo trabalhista, por até seis 

meses (art. 9º, II, da Lei nº 11.340/2006)
443

 e acesso a serviços de contracepção de 

emergência, profilaxia de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS (art. 9º, § 3º, 

da Lei nº 11.340/2006). Além disso, a legislação previu um rol de medidas protetivas 

destinadas à mulher vítima de violência nos artigos 23 e 24. 

Para a adequada aplicação das medidas de proteção, além do conhecimento do 

ciclo da violência e motivos do silêncio da vítima, deve-se ter em conta as situações em que 

ocorre a violência mais grave: o momento e as circunstâncias desta violência. 

O momento mais perigoso para a vítima é o do rompimento da relação, quando 

há risco de morte.  

NARCÍS BARDALET VIÑALS menciona que “as agressões mais graves e severas, 

que podem ser fatais para a mulher, tem lugar nos momentos posteriores à separação, 

sobretudo se esta se produz por decisão da mulher”
444

. As circunstâncias da violência são: 

normalmente à noite, no período compreendido dentre 19:00 e 06:00, durante o final de 

semana e dentro da própria residência
445

. 

ENRIQUE ECHEBURÚA e PAZ DE CORRAL referem que há alguns sinais de 

“alarme” do agressor e da vítima que evidenciam uma situação grave, com risco de morte. Os 

sinais de alarme dados pelo agressor são: controle da vida da parceira; comportamento 
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 LAURA ANISIA MOREIRA DE SOUSA PINTO afirma que se trata de uma causa de suspensão do contrato de 

trabalho, sem ônus para o empregador. Como decorrência, “o instituto assegura três direitos principais à 

empregada, quais sejam: o direito à manutenção do vínculo de emprego; o direito, após a suspensão, a todas as 

vantagens que tiverem sido estabelecidas à sua categoria; a contagem do tempo de serviço” (PINTO, Laura 

Anisia Moreira de Sousa. Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006 e suas repercussões na seara trabalhista. 

Suplemento Trabalhista LTr, São Paulo, ano 43, n. 88, p. 368, 2007). 
444

 Tradução livre da autora: Versão original: “Las agresiones más graves y severas, que suelene ser fatales para 

la mujer, tienen lugar em los momentos porsteriores a la separción, sobre todo si ésta se produce por decisión 

de la mujer” (VIÑALS, Narcís Bardalet. Concepto de violencia doméstica. Estudios sobre violencia familiar y 

agresiones sexuales, Madrid, Ministério de Justicia, p. 293-384, 2001). 
445

 Neste sentido, LUIS RODRIGUEZ MANZANERA, o qual ainda refere que normalmente a violência dentro de casa 

ocorre na presença de alguém, principalmente dos filhos (90.04%) (MANZANERA, Luis Rodríguez. 

Victimología: estudio de la víctima. 2. ed. México: Porrúa, 1990. p. 217). 
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possessivo e cuidadoso; isolamento da mulher de outras pessoas, como familiares e amigos; 

posturas humilhantes, cruéis ou ameaçadoras; prática sexual forçada; responsabilização da 

mulher pelas brigas e de outros por seus fracassos; minimização dos atos abusadores; 

alterações de humor inesperadas e explosões; baixa autoestima; postura agressiva para 

resolver seus problemas; histórico de violência em seus relacionamentos anteriores; consumo 

de álcool ou drogas
446

. 

Para a mulher, referem os autores os seguintes sinais de “alarme”: alterações 

do humor; baixa autoestima; alterações como perda do sono, nervosismo, falta de 

concentração e dores de cabeça; solidão e insegurança quanto ao parceiro; isolamento de 

amigos e familiares; ocultação das condutas abusivas, embora ostente sinais físicos de lesões; 

histórico de violência em relações anteriores; consumo de álcool ou drogas
447

. 

Importante mencionar ainda que, segundo os referidos autores, apenas 20 a 

30% das vítimas de homicídio denunciaram os parceiros e, quanto aos autores de homicídio, 

apontam que há dependência emocional da parceira, comportamento obsessivo ou não 

aceitação da ruptura
448

. 

Embora apenas parte das vítimas procure ajuda, este conhecimento permite 

adequar a atuação do Estado à gravidade da situação e proteger a mulher, evitando-se que o 

evento morte aconteça. 

Feitas estas observações preliminares, a seguir serão estudadas as medidas 

individualmente. 

 

 

a) Encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou de atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006) 

 

O encaminhamento a programa oficial ou comunitário demonstra a 

preocupação do legislador com a efetividade da lei sob o aspecto social, especialmente para a 

proteção da mulher e sua família.  

Pode consistir em abrigamento ou mesmo inclusão em programas da rede, com 

a finalidade de dar suporte psicológico, econômico ou social à vítima e sua família. 

                                                           
446

 ECHEBURÚA, Enrique; CORRAL, Paz de. El homicidio en la relación de pareja: un análisis psicológico. 

Eguzkilore, San Sebastián, n. 23, p. 144, dic. 2009. 
447

 Idem, ibidem. 
448

 Idem, p. 147-148. 
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Diversamente das demais medidas, esta não depende de ordem judicial, 

podendo haver o encaminhamento da vítima aos programas pelo Delegado de Polícia (art. 11, 

III, da Lei nº 11.340/2006) ou mesmo equipe multidisciplinar (art. 30 da Lei nº 11.340/2006). 

 

 

b) Recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006) 

 

Esta medida protetiva é correlata ao afastamento do agressor do lar, nos termos 

do artigo 22, II, da Lei nº 11.340/2006. Pode ser deferida no contexto da mesma decisão ou 

após concretizado o afastamento. 

Para se garantir efetividade à proteção da vítima, além do afastamento e 

recondução, é importante inviabilizar a aproximação do agressor do lar, impondo-se as 

medidas do artigo 22, III, da Lei nº 11.340/2006. 

 

 

c) Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 

guarda dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/2006) 

 

A medida protetiva tem por finalidade resguardar os direitos da vítima caso 

esta opte por sair do lar. Isto porque, nos termos do artigo 1.573, IV, do Código Civil, a 

separação pode ser fundamentada no “abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano 

contínuo”. 

A medida cautelar pode ser requerida pela vítima perante a autoridade policial 

e independe de qualquer formalidade. A agilidade e a ausência de rigores formais constituem 

as grandes vantagens desta medida em relação à disciplina do disposto no Código de Processo 

Civil (art. 888, VI). 

 

 

d) Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006) 

 

A separação de corpos tem previsão como medida cautelar na Lei Maria da 

Penha, mas também está prevista no Código Civil, no artigo 1.562. 
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ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO referem que a medida 

pode ser deferida à companheira (art. 1.723 do Código Civil), concubina (art. 1.727 do 

Código Civil) e homossexual feminina. Acaso se alegue, dizem, por “exagero amor ao 

formalismo, que a medida cautelar de separação de corpos não tem aplicação quando se 

tratam de pessoas não casadas”, pode ser deferida como uma medida cautelar inominada (art. 

798 do Código de Processo Civil)
449

. 

A competência do Juizado de Violência Doméstica esgota-se com o 

deferimento da medida cautelar e as ações principais devem ser propostas perante as Varas de 

Família. 

Na hipótese de casamento, a separação de corpos tem por finalidade 

possibilitar o pedido de divórcio, nos termos do artigo 1.580, caput, do Código Civil:  

 

“Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a 

separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de 

corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio”
450

. 

 

Trata-se de uma medida cautelar com finalidade eminentemente civil, que não 

deveria constar da Lei Maria da Penha, já que o afastamento do agressor era suficiente para 

preservar a mulher
451

. 

 

 

e) Medidas de caráter patrimonial (art. 24 da Lei nº 11.340/2006) 

 

Objetivando a proteção dos bens da mulher vítima de violência, o juiz pode 

determinar as medidas protetivas de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor à ofendida (inciso I); proibição temporária para a celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial 

                                                           
449

 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Maria da Penha comentada 

artigo por artigo. 3. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 138. 
450

 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm)>. Acesso em: 1º mar. 2013. 
451

 BRUNO DELFINO SENTONE diz que “o afastamento do agressor do lar tem natureza penal, comporta-se como 

uma cautelar satisfativa e deve perdurar enquanto existir a situação de violência contra a mulher, ao contrário 

da separação de corpos, que tem natureza civil e demanda uma ação principal para sua continuidade” 

(SENTONE, Bruno Delfino. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor na 

Lei nº 11.340/2006. Revista Síntese Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, ano XI, n. 70, p. 20, out.-

nov. 2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm)
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(inciso II); suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor (inciso III); 

prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida (inciso IV). 

Embora de grande valia, as medidas patrimoniais têm aplicação prática 

prejudicada em razão da necessidade de dilação probatória para se concluir quanto à 

propriedade dos bens, por exemplo. Em regra, demandam dilação probatória incompatível 

com a urgência do procedimento cautelar. 

Caso exista, contudo, prova documental do alegado é possível adotar as 

medidas de cunho patrimonial para preservar o patrimônio da mulher e de seus filhos.  

Estas medidas destinam-se tão somente à preservação do patrimônio em razão 

da situação de risco gerada pela violência e não à discussão de questões complexas referentes 

à partilha dos bens. 

A medida de restituição de bens compreende os bens particulares da mulher e 

também aqueles comuns, que estão com o agressor, cuja meação a mulher tem direito em 

razão de dissolução de sociedade conjugal ou união estável
452

. Isto porque, “se um bem 

comum é subtraído pelo varão que passa a deter sua posse com exclusividade, significa que 

houve a subtração da metade que pertence à mulher”
453

.  

Os atos de disposição de patrimônio comum de compra, venda e locação 

podem ser suspensos (art. 24, II, da Lei 11.340/2006), como forma de resguardar os interesses 

econômicos da vítima, comunicando-se ao Cartório de Registro de Imóveis. Trata-se de 

medida muito importante pois, em regra, os homens são responsáveis pela gerência dos bens 

do casal e até dos bens particulares das parceiras.  

Entre os referidos bens, estão compreendidos os bens móveis e os bens 

imóveis.  

Na hipótese de bens imóveis, havendo casamento, a venda depende de 

autorização do cônjuge, de escritura pública e de registro, formalidades que resguardam a 

mulher
454

. No regime de comunhão parcial, “que, no Brasil, constitui a imensa maioria dos 
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 Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que 

sobrevierem ao casal, na constância do casamento (...)”. Prevê, ainda, o artigo 1.725 do Código Civil que “na 

união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o 

regime da comunhão parcial de bens”. 
453

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à 

violência doméstica. 2. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 117.  
454

 O artigo 1.647, I, do Código Civil menciona a outorga uxória. O artigo 108 do Código Civil trata da 

necessidade da escritura pública e, os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, do registro. 
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casos, só mesmo a autorização da mulher confere validade ao negócio, o que torna 

desnecessário o dispositivo em exame”
455

. O dispositivo terá aplicação, assim, quando se trata 

de vítima convivente ou namorada do agressor com imóvel comum. 

A doutrina entende ser possível, também, o arrolamento de bens designando-se 

a mulher como depositária (arts. 855 a 859 do Código de Processo Civil). Esta medida 

justifica-se em razão de “fundado receio de extravio ou de dissipação de bens”
456-457

. 

Refere a lei aos atos de compra, de venda e de locação. A compra de bens pode 

prejudicar a mulher e seus filhos ou até favorecer exclusivamente os interesses do agressor. A 

venda importa em disposição do patrimônio, muitas vezes utilizada como forma de se evitar a 

partilha de bens (vendas simuladas a amigos e parentes). Por fim, pode-se regular a locação, 

pois, em regra, a locação não depende de vênia conjugal, salvo quando o prazo do contrato 

exceder 10 anos (art. 3ª, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
458

).  

Comentando este dispositivo da Lei de Locação, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e 

RONALDO BATISTA PINTO referem que ante a “ampla faculdade que se abre ao marido de, 

livremente, celebrar contrato de locação, é que o legislador incluiu a presente restrição, 

conferindo ao juiz a possibilidade de proibir a celebração dessa espécie de ajuste”
 459

. 

A suspensão da procuração
460

 deve ser comunicada ao Cartório de Registro de 

Notas e constitui uma importante medida para a proteção patrimonial. A vítima pode 

depositar tamanha credibilidade no parceiro que lhe confira poderes para gerir todo o seu 

patrimônio, o que pode causar danos irreparáveis.  

Normalmente, esta medida de proteção envolve mulheres idosas e parentes 

homens, que passam a gerir o patrimônio como se seu fosse. Estudos revelam um perfil 

comum neste tipo de violência: em regra, o agressor mora com a vítima; há dependência 

econômica entre os envolvidos; o agressor consome excessivamente álcool ou drogas, vive 

isolado e pode apresentar problemas mentais.
461

. 
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 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica... cit., p. 142. 
456

 Idem, p. 141. 
457

 MARIA BERENICE DIAS diz que se não houver justificativa para a restituição, o juiz “tem a faculdade de 

determinar o arrolamento dos bens ou o protesto contra a alienação de bens, como forma de assegurar a higidez 

do patrimônio (art. 22, § 1º, da Lei 11.340/2006). Desta forma evita a probabilidade de ocorrência de dano 

irreparável” (A Lei Maria da Penha na justiça... cit., p. 118). 
458

 BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm>. Acesso em: 05 mar. 2013. 
459

 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica....  cit. p. 143. 
460

 Sobre o mandato, ver artigos 653 a 692 do Código Civil. 
461

 Nesse sentido, estudo de MARIA CECÍLIA DE SOUZA MINAYO. A autora ainda refere que estudos realizados no 

país evidenciam que a maioria dos crimes contra idosos são praticados por “filhos, netos ou cônjuges e outros 
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Por fim, a medida de caução provisória tem por finalidade assegurar a 

indenização e ganha relevância ante a possibilidade do juiz, já na sentença condenatória, 

determinar ao réu o ressarcimento do prejuízo causado  (art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal). 

No que tange à comunicação aos Cartórios, sugerem ROGÉRIO SANCHES 

CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO que sejam expedidos ofícios: ao Cartório de Registro de 

Imóveis (para os atos de disposição do patrimônio comum, inciso II); ao Cartório de Notas 

(para a suspensão de procuração, inciso III); à Junta Comercial (quando da existência de 

sociedade comercial ou industrial entre vítima e agressor); ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas (quando da existência de sociedades civis e outras entre vítima e agressor); 

à Delegacia de Trânsito (quanto à venda de veículos).  

Por fim, referem os autores que, em todas as hipóteses, deve ser comunicado o 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, “para que se dê publicidade a terceiros e se 

evite futura alegação de ignorância”
462

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
7% se referem a outros parentes”, referindo “em primeiro lugar abusos econômicos (tentativas de apropriação 

dos bens do idoso ou a abandono material cometido contra ele), em segundo lugar, agressões físicas e em 

terceiro, recusa dos familiares em dar-lhes proteção”. Quanto aos filhos, a violência normalmente “está 

associada a alcoolismo: deles próprios ou dos pais idosos” (Violência contra idosos. Observatório Nacional do 

Idoso, [s.l.]. Disponível em: <www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_eixos/3.pdf>. Acesso 

em: 26 dez. 2011). 
462

 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica....  cit. p. 146. MARIA BERENICE DIAS 

também entende pertinente oficiar ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos (A Lei Maria da Penha na 

justiça... cit., p. 119). 
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3.4.3.3. Medida genérica de reeducação do agressor 

 

“apesar de seu comportamento agressivo na família, 

na comunidade em que o agressor estava inserido, 

ele era tido como um homem de “bem”, 

tratando todos a sua volta como um perfeito pai de família. 

Todavia, o tratamento despendido aos outros era diferente, 

uma vez que só era carinhoso com os filhos e 

com a sua mulher na convivência em comunidade”
463

 

 

 

A reeducação do agressor está disciplinada em dois artigos: art. 35, V, da Lei 

nº 10.340/2006, pelo qual a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão 

criar e promover “centros de educação e de reabilitação para os agressores” e o art. 152, 

parágrafo único, da Lei de Execução Criminal, com a redação conferida pela Lei Maria da 

Penha, pelo qual “nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar 

o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação”. 

 

Legislações de outros países também mencionam a reeducação do agressor 

como uma forma de dotar de efetividade o enfrentamento à violência. Seguem alguns 

exemplos: 

- Angola: a Lei nº 25/11 prevê o apoio psicológico e psiquiátrico do agente e a 

criação de programas de recuperação (art. 20). 

- Argentina: a Lei nº 26.485/09 prevê que, havendo reiterado descumprimento 

das medidas de proteção, além da responsabilidade e da advertência, o juiz pode determinar a 

frequência obrigatória do agente a programas reflexivos, educativos ou terapêuticos 

destinados à modificação de suas condutas violentas (art. 32). 

- Chile: a Lei nº 20.066/05 estabelece como medida acessória aplicada pelo 

Juiz de Família ou Juiz Criminal a frequência obrigatória a programas terapêuticos ou de 

orientação familiar, informando-se o juiz do início e do término do tratamento (art. 9º, “d” e 

16). 
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- Portugal: a Lei nº 112/09 prevê como medida de coação urgente a frequência 

consensual a programa para agente de crimes em violência doméstica (art. 31). 

No Brasil, a legislação omitiu aspectos relevantes como a natureza jurídica da 

reeducação do agressor e a consequência do não comparecimento do agressor ao programa 

indicado pelo Juízo. 

Apesar disto, pode-se afirmar que a reeducação tem natureza de medida 

protetiva genérica que obriga o agressor. Há um rol meramente exemplificativo das medidas 

protetivas, consoante extrai-se do artigo 22, § 1º, da Lei 11.340/2006:  

 

“as medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na 

legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o 

exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público”
464

. 

 

Assim, por se tratar de uma imposição ao agressor, com a finalidade de dar 

segurança à vítima e prevenir a violência, a reeducação tem esta natureza jurídica. 

Dificuldade maior existe ante o descumprimento da medida. Logo no início da 

vigência da Lei, a reeducação figurava como condição específica da suspensão condicional do 

processo, prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.  

O controle judicial garantia o comparecimento dos agressores aos programas e 

o descumprimento importava em revogação do benefício. Contudo, firmou-se o entendimento 

de que tal benefício é incompatível com a Lei Maria da Penha, graças ao disposto no artigo 41 

da Lei
465

. 

Ante a ausência de uma consequência legal, surge o questionamento a respeito 

da possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor, por descumprir a reeducação, 

com base no poder geral de cautela do juiz. 

Diverge a doutrina a respeito da existência desse poder geral de cautela no 

processo penal.  

Negando sua existência, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO diz que qualquer 

restrição deve ter previsão expressa, amparada na legalidade, que  
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“não diz respeito apenas ao momento da cominação, mas à legalidade da inteira 

repressão, que põe em jogo a liberdade da pessoa desde os momentos iniciais do 

processo até a execução da pena imposta”
466

.  

 

Em sentido contrário, FABIO RAMAZZINI BECHARA sustenta haver medidas 

cautelares típicas (previstas em lei) e atípicas (decorrentes do poder geral de cautela do juiz), 

mostrando-se  

 

“perfeitamente razoável a admissão do poder geral de cautela do juiz no processo 

penal, até com mais ênfase do que no processo civil, levando-se em consideração os 

valores em confronto”
467

. 

 

Adotamos uma posição intermediária.  

Há poder geral de cautela do juiz no que diz respeito às medidas cautelares 

diversas da prisão (art. 19, §§ 2º e 3º, da Lei 10.340/2006), posto que estas medidas não 

afetam direitos indisponíveis do agressor. Contudo, somente o descumprimento de medidas 

típicas, previamente previstas em lei como tal, pode justificar a decretação da prisão 

preventiva nos moldes do artigo 313, III, Código de Processo Penal, pois a liberdade é um 

bem indisponível. 

Embora não compartilhe deste entendimento, FÁBIO DELMANTO trata do 

vínculo entre poder geral de cautela e indisponibilidade de direitos: “em matéria de limitação 

a direitos e garantias fundamentais da pessoa acusada, não se pode admitir a aplicação de 

medidas cautelares que não estejam previstas em lei”, sob pena de se aviltar a legalidade e o 

devido processo legal. Justifica, ainda, a impossibilidade de se adotar poder geral de cautela 

em relação a direitos e garantias fundamentais com base no art. 5º, II e LIV, da Constituição 

Federal, bem como refere que “as Constituições da Itália, de Portugal e Espanha também são 

expressas no sentido de que toda e qualquer limitação à liberdade só pode ser admitida se 

prevista em lei”
468

. 

Ao que parece, a resistência quanto ao poder geral de cautela no processo penal 

diz respeito à possibilidade de prisão fora das hipóteses previstas em lei. Contudo, as medidas 

protetivas tratam de direitos que, em regra, poderiam ser objeto de composição, ou seja, 

disponíveis pelo agente. 
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Havendo descumprimento de uma medida protetiva atípica, como a reeducação 

do agressor, o que poderia ser feito?  

Não pode ser decretada a prisão preventiva, como mencionado, pois a 

liberdade é bem indisponível. Assim, resta advertir o acusado que o descumprimento pode 

prejudicá-lo na dosagem da pena, como indicativo de sua culpabilidade (art. 59 do Código 

Penal) ou porque não terá direito a uma atenuante genérica (art. 65 do Código Penal).  

Também, é possível a imposição de multa nos termos do artigo 461 §§ 5º e 6º, 

do Código de Processo Civil c.c. o artigo 22, § 4º, da Lei nº 11.340/2006. 

A reeducação do agressor é providência fundamental para a efetividade do 

processo protetivo, pois seus efeitos transcendem o processo e modificam a vida, o padrão 

comportamental do agente. O processo surge como instrumento de transformação social. Com 

a reeducação, o processo penal protetivo atinge um grande poder transformador, pois evita 

que o agente pratique novos atos de violência contra a vítima ou outras mulheres com quem 

venha a se relacionar no futuro. 

Para se compreender a reeducação, duas abordagens interdisciplinares 

merecem destaque: entender as razões da violência sob a ótica do agressor e conceitos 

errôneos sobre o fenômeno da violência. 

Assim, por que motivo a reeducação do agressor pode proteger a mulher? Qual 

é o perfil do agressor? 

O autor de violência doméstica é diferente de outros agentes. Ao contrário do 

padrão comumente encontrado no quotidiano forense, em regra, o agressor é primário, de 

bons antecedentes, com emprego e residência fixos e um “bom cidadão”, o que facilita sua 

reeducação. 

No estudo realizado pelas psicólogas LÚCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

WILLIAMS e FERNANDA MARTINS FRANÇA PINHEIRO, identificou-se um perfil em que “quase 

todos trabalhavam, mantinham relações sociais normais com seus colegas de trabalho e 

amigos, na maioria das vezes sendo considerados acima de qualquer suspeita”
469

. 

STELA VALÉRIA SOARES DE FARIAS CAVALCANTI refere os padrões 

comportamentais em situação de violência doméstica: 
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“a) a violência se manifesta de maneira reiterada, sendo um padrão de conduta 

continuado; b) os agressores são geralmente homens, maridos, ex-maridos, 

companheiros ou ex-companheiros das vítimas; c) os indivíduos que foram vítimas 

de maus tratos na infância reproduzem estas condutas e, por isso, têm mais 

possibilidade de serem agressores ou vítimas; d) as agressões sofridas não são 

conhecidas até transcorrer um longo período de tempo; e) o crime doméstico se 

manifesta como violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; f) as 

vítimas possuem baixa auto-estima e vários problemas de saúde; g) as vítimas vivem 

em estado de pânico e temor. Precisam de ajuda externa para assumir seu problema 

e encontrar soluções alternativas”
470

. 

 

Mas, sendo primário e de bons antecedentes, o que leva o homem a praticar 

violência contra a mulher? 

Pode-se afirmar que a violência de gênero possui causas internas e 

eventualmente externas. As causas internas dizem respeito à raiz da violência, ao que motiva 

o agressor a agir deste modo em relação à vítima. As causas externas são fatores, “gatilhos”, 

que detonam o ato de violência ou fazem com que a violência presente no íntimo do agente 

cronifique-se.  

Excetuando-se as hipóteses de doença mental e dependência química, a origem 

da violência está no sentimento de posse e superioridade do homem em relação à mulher. O 

homem violento entende que a mulher deve-lhe obediência e que tem o direito de impor sua 

vontade ou corrigi-la, ainda que de forma violenta. Este padrão comportamental apreendido 

ao longo da vida é que acaba por provocar os atos de violência
471

.  

Quanto às causas externas, que podem funcionar como “gatilhos” para fazer 

aflorar o padrão comportamental preexistente de violência, podem ser citados o uso de álcool, 

drogas e problemas econômicos. Assim: 

 

“fenômenos perfeitamente identificados, como o desemprego, a pobreza, a miséria e 

a exclusão social, são comumente apontados como facilitadores para o 

desenvolvimento da violência, em especial aquela se instala no seio das famílias, 

atingindo, de forma especial, as crianças, as mulheres e os idosos, embora se saiba 

que não são, por si só, responsáveis pelo caos que assola a sociedade atual, 

porquanto fatores existem que predispõem o surgimento destas mazelas”
472

. 
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Há conceitos errôneos a respeito da violência contra a mulher, plenamente 

incorporados por autoridades e aplicadores do Direito, que acabam por impedir uma correta 

compreensão e abordagem da violência.  

FRANCISCO JAVIER LABRADOR, PAULINA PAZ RINCON, PILAR DE LUIS e ROCIO 

FERNÁNDEZ-VELASCO, da área da Psicologia, indicam quais são esses conceitos e porque são 

errôneos e inverídicos: 1) conceito errôneo: a violência doméstica é um evento isolado, pois 

na verdade a cada três mulheres do mundo uma sofreu violência; 2) conceito errôneo: os 

homens são tão maltratados quanto as mulheres, pois 95% das vítimas são mulheres; 3) 

conceito errôneo: a violência atinge classes sociais mais baixas, mas verdade é apenas mais 

visível nas classes inferiores que não usam serviços particulares; 4) conceito errôneo: os 

indivíduos com cultura e estudo não praticam violência, pois é a formação familiar e social 

que gera padrão violento e não a cultura; 5) conceito errôneo: os agressores sofrem de doença 

mental, pois menos de 10% dos agressores tem algum tipo de transtorno; 6) conceito errôneo: 

a violência é causada pelo uso de álcool ou drogas, pois não são essas substâncias que causam 

a violência, tanto que muitos atos são praticados por pessoas sóbrias; 7) conceito errôneo: as 

vítimas provocam o ato violento, pois mesmo que a conduta da vítima contrarie o agente, a 

violência é sua responsabilidade; 8) as mulheres não abandonam os parceiros porque gostam 

da situação, na verdade, não rompem a relação em razão de sentimentos de impotência, 

fraqueza e medo; 9) se a mulher abandona o parceiro, não sofre mais perigo, pois essa é a 

situação mais grave e 98% dos homicídios de mulheres na Espanha entre 1997 e 2000 

ocorreram depois que elas denunciaram o agente ou pediram separação; 10) conceito errôneo: 

em regra, a violência doméstica produz lesões de menor gravidade, pois as mulheres sofrem 

mais sequelas em razão da violência do que em razão de acidentes de trânsito, assaltos ou 

outros crimes; 11) conceito errôneo: a violência psicológica é menos grave do que a física, já 

que essa violência afeta a saúde mental das mulheres e muitas têm stress pós-traumático; 12) 

conceito errôneo: a violência é inata ao homem, pois a violência é apreendida como uma 

forma de solução de problemas
473

. 

Estes conceitos errôneos, lamentavelmente, acabam influindo nos processos 

criminal e protetivo de violência doméstica. Agressores que não ostentam antecedentes 

provêm de uma classe social mais elevada e têm elevado nível educacional são apontados 

como bons cidadãos, incapazes de praticar o ato de violência. Por outro lado, as vítimas que 
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têm a saúde mental e o comportamento afetados justamente pela violência são referidas como 

desequilibradas e tratadas com preconceito se não têm forças para abandonar a relação 

violenta. Estes conceitos prejudicam a efetividade da Lei Maria da Penha e obstaculizam a 

reeducação dos agentes, que não se consideram criminosos. Até mesmo as autoridades 

entendem “desnecessária” a reeducação de alguém reconhecido como bom cidadão. 

Nesta linha, estudo realizado junto a homens condenados por crimes de 

violência doméstica e participantes do projeto “Penas Alternativas e Violência de Gênero: 

sensibilização de homens autores de violência contra a mulher”, em 2009, em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul, revelou que, dos 54 homens atendidos pelo projeto, apenas três 

apresentavam alcoolismo e um deles consumia drogas. Os agressores apontavam a vítima 

como a “incentivadora da violência praticada” e não reconheciam o “ato agressivo 

direcionado à mulher como sendo um crime”. Por isso, faziam uma distinção entre homens de 

bem (eles próprios) e os agressores que mereciam punição, como o “estuprador ou drogado ou 

covarde por natureza”
474

. 

Deste modo, tem-se que a violência reflete uma conduta apreendida, em regra 

não tem como causa álcool, drogas ou doenças mentais, atinge prioritariamente as mulheres e 

não tem vínculo com a classe social ou grau de instrução. 

Conhecer os fatores que levam o homem a praticar violência de gênero e 

desconstruir conceitos errôneos incorporados é uma forma de dar efetividade ao processo 

protetivo.  

Com as medidas protetivas e reeducação do agressor o processo ressurge como 

um instrumento de transformação da realidade. Rompe-se com a tradicional função do 

processo. Nasce um processo inovador, capaz de interferir na realidade de famílias violentas, 

transformando homens e mulheres e cumprindo uma função de pacificação social. 
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3.5 Procedimento 

 

 

A Lei Maria da Penha regulou apenas alguns aspectos do procedimento a ser 

adotado nas medidas protetivas, deixando em aberto o rito a ser seguido. Em regra, tem-se 

adotado o processo cautelar previsto no Código de Processo Civil (arts. 796 a 812), com 

algumas modificações. 

Assim, segue-se o seguinte procedimento: 

 

a) Requerimento das medidas  

 

O requerimento de medidas protetivas pode ser formulado pela vítima na 

Delegacia de Polícia (art. 12, § 1º, da Lei nº 11.340/2006), pelo Ministério Público (art. 18, III 

e 19, caput, da Lei nº 11.340/2006) ou por advogado (art. 27 da Lei nº 11.340/2006). 

Questiona-se se o juiz pode deferir as medidas de ofício, dada a redação do artigo 19, caput, 

da Lei nº 11.340/2006, pela qual “as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida”. 

MARIA BERENICE DIAS diz que “para agir o juiz necessita ser provocado”, pois 

a “providência de natureza cautelar ou satisfativa está condicionada à vontade da vítima. 

Ainda que a mulher proceda ao registro da ocorrência, é dela a iniciativa de pedir proteção em 

sede de tutela de urgência”
475

. 

Em sentido contrário, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO 

entendem que as medidas podem ser concedidas “de ofício ou mediante provocação do 

Ministério Público ou da ofendida, prescindindo, inclusive, do acompanhamento de 

advogado”
476

. 

Trata-se de um requerimento informal, formulado sem os rigores da petição 

inicial de uma ação cautelar, prescindindo-se inclusive da necessidade de advogado, já que a 

vítima tem capacidade postulatória (arts. 12, § 1º, 19 e 27, da Lei 11.340/2006).  
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Este importante aspecto assegura celeridade à medida protetiva. Dada a 

urgência de determinadas situações e o evidente risco de um mal maior, a proteção poderia 

restar prejudicada caso se condicionasse a tutela a uma inicial formulada por advogado. 

 

 

b) Instrução do pedido e formação de expediente  

 

 

O pedido deve ser instruído com qualificação da vítima e agressor, nome e 

idade dos dependentes, descrição sucinta do fato e das medidas solicitadas pela vítima, 

boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis pela ofendia, inclusive 

laudo ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde (art. 12, §§ 1° a 3°, 

da Lei nº 10.340/2006). 

Quando formulado perante a autoridade policial, faz-se um expediente 

apartado, que deve ser enviado ao juiz em 48 horas (art. 12, III, da Lei nº 10.340/2006).  

Caso a vítima encontre-se em grave situação de risco, deve a autoridade 

policial providenciar seu abrigamento ou colocação em lugar seguro, até que o juiz decida a 

respeito das medidas protetivas. 

O pedido formulado pelo Ministério Público ou advogado, devidamente 

instruído, é distribuído diretamente ao juiz como medida cautelar. Os requisitos, contudo, são 

os mesmos exigidos para o expediente da autoridade policial. 

 

 

c) Decisão judicial (liminar) 

 

 

O juiz pode deferir, liminarmente e sem a oitiva do Ministério Público, as 

medidas protetivas (art. 19, § 1º, da Lei nº 10.340/2006). Esta decisão se assemelha àquela 

prevista nos artigos 797 e 804 do Código de Processo Civil. 

Havendo dúvida quanto ao requerimento, o juiz pode determinar a realização 

de audiência de justificação com a intimação da vítima e/ou do agressor, caso entenda que sua 

presença poderá ser útil (art. 804 do Código de Processo Civil). 
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Logo após a entrada em vigor da lei, especialmente quanto às medidas 

patrimoniais, chegou-se a afirmar que a decisão judicial liminar perduraria por 30 dias, prazo 

para a parte propor a ação principal (art. 806 do Código de Processo Civil). Contudo, firmou-

se entendimento em sentido contrário.  

A este respeito, MARIA BERENICE DIAS refere que deferidas as medidas 

 

“em sede de cognição sumária, não dispõem de caráter temporário, ou seja, não é 

imposto à vítima o dever de ingressar com a ação principal no prazo de 30 dias, não 

se aplicando a limitação temporal imposta na lei civil”
477

. 

 

 

d) Citação do requerido e contestação 

 

Embora a Lei não preveja, em respeito ao princípio do contraditório, o 

requerido deve ser citado para contestar o pedido em 05 dias, fornecendo suas provas (art. 802 

do Código de Processo Civil). 

Não se aplica a presunção de veracidade do artigo 803 do Código de Processo 

Civil, tendo em conta o caráter misto da medida cautelar – cível e criminal – e o princípio 

constitucional da presunção de inocência. 

É possível, eventualmente, a realização de audiência para ouvir partes ou até 

testemunhas com o fim exclusivo de se verificar se há situação de risco e quais as medidas 

pertinentes, bem como tentar conciliar as partes quanto a questões familiares como guarda, 

visitas, alimentos. Obviamente, não deve o juiz tentar conciliar vítima e autor para que aquela 

desista do processo. 

 

e) Sentença 

 

Após a resposta do requerido, o juiz profere sua decisão final, na qual pode 

deferir, indeferir ou mesmo substituir as medidas protetivas já concedidas, dado o caráter 

rebus sic stantibus da decisão (art. 18, §§ 2º e 3º, da Lei nº 10.340/2006). Esta decisão 

somente faz coisa julgada formal. 
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Deferidas as medidas, estas perduram durante o processo criminal e a 

execução, até que seja julgada extinta a punibilidade do agente (art. 807 do Código de 

Processo Civil). Caso seja arquivado o inquérito ou caso julgada extinta a punibilidade do 

agente, a medida cautelar é extinta nos termos do artigo 808, III, do Código de Processo Civil. 

Prática interessante tem sido incluir como condição judicial do regime aberto 

ou sursis que o sentenciado não descumpra as medidas protetivas, o que permite fiscalizar 

eventual risco para a mulher (arts. 79 do Código Penal e 115 da Lei de Execução Criminal). 

 

 

f) Recurso 

 

 

No que tange ao recurso cabível das decisões de deferimento, indeferimento ou 

substituição das medidas protetivas, não há uniformidade na doutrina e jurisprudência.  

Há entendimento pelo cabimento de apelação criminal, recurso em sentido 

estrito, agravo de instrumento e correição parcial. Admite-se ainda habeas corpus e mandado 

de segurança. 

Doutrinariamente, tem prevalecido o entendimento de que o recurso cabível é o 

agravo de instrumento.  

EDUARDO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO sustentam que, com 

base no art. 22, § 4º, da Lei nº 10.340/2006, “aquele se que sentir prejudicado pela decisão 

deve impetrar agravo de instrumento, na forma do Código Processo Civil, dirigido a uma das 

Câmaras do Tribunal de Justiça”
478

.  

Adepto do mesmo entendimento, JAIME WALMER DE FREITAS refere: 

 

“Importante novidade deriva da concessão, revisão ou substituição de uma das 

medidas protetivas de urgência. Qual o recurso que a parte poderá manejar? A lei 

previu. Aquela que se sentir prejudicada impetrará agravo de instrumento, na forma 

do CPC, dirigido a uma das Câmaras do Tribunal de Justiça. Torna-se 

aparentemente esdrúxula a hipótese, no entanto é o que se extrai do art. 22, § 4º, da 

Lei 11.340/2006, verbis: Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que 

couber, o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei nº 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)”
479

. 
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Por ausência de previsão legal, apesar do caráter híbrido –civil e criminal – das 

medidas protetivas, não teria cabimento o recurso em sentido estrito.  

Admite-se a interpretação extensiva do rol do artigo 581 do Código de 

Processo Penal, desde que prevista hipótese legal semelhante àquela ventilada. Contudo, não 

se admite tal posicionamento quando há lacuna voluntária do legislador.  

Nesta linha, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conhecendo a 

interposição como habeas corpus ante a alegação de constrangimento ilegal (TJRS, Recurso 

em Sentido Estrito nº 70038690715, 8ª Câm. Crim., Rel. Danúbio Edon Franco, j. 10.11.2010, 

DJ 06.12.2010). 

A orientação pela interposição de apelação criminal leva em conta o caráter 

predominantemente penal das medidas de proteção. Assim, decidiu o Tribunal de Justiça do 

Paraná que as medidas do art. 22, II e III, a e b, da Lei nº 11.340/2006 ostentam “natureza 

penal, razão pela qual o recurso cabível é o de apelação criminal (art. 593, II, Código de 

Processo Penal), considerando que a decisão tem natureza cautelar e põe fim ao procedimento 

penal” (TJPR, 1ª Câm. Crim., Agravo de Instrumento nº 528.935-6, Rel. Mario Helton Jorge, 

j. 15.01.2009).  

No Estado de São Paulo, há entendimento pelo cabimento de apelação ou 

recurso em sentido estrito, embora seja predominante o primeiro.  

Na hipótese de interposição de recurso em sentido estrito, tem sido recebido 

como apelação, com base na fungibilidade recursal e no art. 593, II, do Código de Processo 

Penal.  

Assim, em um recurso em sentido estrito contra indeferimento de medida 

prevista no art. 22, III, da Lei nº 11.340/2006, entendeu-se pelo recebimento como apelação, 

“eis que obedecido o prazo legal e não se cuida de erro grosseiro” (TJSP, 6ª Câm. Crim., Ap. 

nº 0003027-19.2009.8.26.0408, Rel. Silmar Fernandes, j. 23.08.2012). Decidiu-se ainda que 

“as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elencadas em numerus clausus do 

art. 581, da lei adjetiva, não contemplam a decisão que concede ou indefere as medidas de 

proteção em exame” (TJSP, 10ª Câm. Crim., RESE nº 3000772-73.2011.8.26.0050, Rel. 

Rachid Vaz de Almeida, j. 01.09.2011). 
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O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem entendimento pela correição 

parcial. Assim, recebeu apelação criminal como correição parcial (TJRS, 8ª Câm. Crim., Ap. 

nº 70038001517, Rel. Danúbio Edon Franco, j. 22.09.2010, DJ 10.12.2010). 

Ainda, tem-se admitido a impetração de habeas corpus, pois as medidas 

protetivas podem importar em restrição à liberdade de locomoção e, além disso, o 

descumprimento autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, III, do 

Código de Processo Penal. Em um processo em que foi interposto agravo de instrumento, 

decidiu-se: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS LEI Nº 11.340/2006 – DESCABIMENTO DO RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE QUE SE CONHECE COMO HABEAS 

CORPUS. Embora não caiba agravo de instrumento na jurisdição criminal contra 

decisão que defere medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, 

considerando-se que existe divergência jurisprudencial nesta Corte, acerca de qual o 

remédio cabível em tal caso, deve-se conhecer do agravo de instrumento como 

habeas corpus, para evitar prejuízo à parte. O conjunto de testemunhas apontam para 

a necessidade de manter-se o paciente afastado do lar, ante a inexistência de clima 

para a convivência. À UNANIMIDADE, CONHECERAM DO RECURSO COMO 

HABEAS CORPUS E O DENEGARAM. (TJRS, Petição nº 70037696028, 2ª Câm. 

Crim., Rel. Jaime Piterman, j. 14.10.2010, DJ 09.11.2010). 

 

Em julgado de São Paulo, o Tribunal de Justiça entendeu que não era cabível o 

habeas corpus em razão da ausência de interposição do recurso e, salvo uma conduta do 

próprio réu, não haveria risco para sua liberdade que justificasse a concessão da ordem: “se 

não houver descumprimento da medida protetiva, o paciente não estará sujeito a sofrer 

qualquer violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir” (TJSP, 6ª Câm. Crim., HC nº 

990.10.256436-3, Rel. Machado de Andrade, j. 19.08.2010). 

Por fim, já se conheceu de mandado de segurança impetrado pelo Ministério 

Público de São Paulo contra decisão de indeferimento de medidas protetivas, embora tenha 

sido denegado no mérito ante a impossibilidade de dilação probatória (TJSP, 4ª Câm. Crim., 

MS nº 0002832-55.2013.8.26.0000, Rel. Sales Abreu, j. 26.02.2013). 
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3.6 Prisão preventiva por descumprimento 

 

A legislação pátria prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva do 

agressor no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 e no art. 313, III, do Código de Processo Penal, 

com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011 (que revogou o artigo 313, IV, do Código de 

Processo Penal, inserido pela Lei nº 11.340/2006). 

O artigo 20 da Lei nº 11.340/2006, situado topograficamente dentre as medidas 

protetivas de urgência (Capítulo II), preceitua que  

 

“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 

preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 

Público ou mediante representação da autoridade policial”.  

 

Este dispositivo prevê a possibilidade de prisão no curso do inquérito, não se 

aplicando o entendimento doutrinário de que a decretação da prisão preventiva depende de 

denúncia concomitante. 

No que tange à decretação de ofício, MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA e 

JAYME VALMER DE FREITAS salientam que o artigo deve ser interpretado em conjunto com 

 

“o disposto no artigo 311, que somente admite a prisão preventiva ex officio durante 

a ação penal, ou seja, ao magistrado fica vedado o decreto prisional de ofício durante 

a fase investigatória”
480-481

 

 

No texto do artigo 20, da Lei nº 11.340/2006, não se condiciona a decretação 

da prisão ao descumprimento de medida protetiva. Assim, caso seja necessário converter a 

prisão em flagrante em preventiva, este dispositivo poderá para fundamentar a cautela. 

O artigo 313, IV, do Código de Processo Penal previa a possibilidade de prisão 

preventiva nos crimes de “violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei 

específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Este dispositivo foi 

revogado e substituído pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão 

preventiva pode ser decretada “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 

                                                           
480
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mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência”. 

O artigo é mais amplo, compreendendo outros hipossuficientes (criança, 

adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência), chegando-se a cogitar de uma 

ampliação da competência do Juizado de Violência Doméstica para abranger crimes 

praticados contra eles. Na verdade, o que se criou foi a possibilidade de decretação da prisão 

preventiva, mas sem ampliação da competência do Juizado. 

A fundamentação da prisão deve ser tríplice: “fática” referindo-se aos fatos que 

justificam a medida, “legal (finalidade de assegurar a execução das medidas protetivas de 

urgência) e constitucional (demonstração da necessidade concreta da prisão, visto que se trata 

de uma medida de ultima ratio)”
482

.  

Há, assim, duas possibilidades de decretação da prisão preventiva: a) nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 11.340/2006; b) nos termos do artigo 313, III, Código de 

Processo Penal, quando há descumprimento de medida protetiva. 

Um questionamento importante a respeito da decretação da prisão preventiva é 

se o simples descumprimento da medida autoriza a prisão, ou se devem estar presentes os 

requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Comentando as recentes alterações do Código de Processo Penal, ANTONIO 

SCARANCE FERNANDES refere:  

 

“O inciso III permite prisão preventiva quando há descumprimento de medida de 

urgência em casos de violência doméstica e familiar. Suscita interessantes reflexões 

(....) Basta o descumprimento da medida de urgência para decretação da preventiva? 

O juiz deve assentar a prisão nesse descumprimento e em uma das hipóteses do 

artigo 312, enquadrando-se a situação possivelmente na necessidade de prisão para 

garantir a ordem pública a fim de evitar a reiteração criminosa ou para assegurar a 

aplicação da lei penal”
483

.  

 

Adotam o posicionamento de que, além do descumprimento da medida 

protetiva, devem estar presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do Código de 

Processo Penal) os seguintes doutrinadores: STELA VALÉRIA SOARES DE FARIAS 
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CAVALCANTI
484

, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO
485

 e MARCELO LESSA 

BASTOS
486

.  

Em sentido contrário, MARIA BERENICE DIAS: 

 

“exigir a presença de todos os pressupostos legais que já se encontravam na lei 

afastaria qualquer justificativa para a nova hipótese de prisão preventiva, tornando 

despicienda a alteração levada a efeito pela Lei Maria da Penha. Basta a necessidade 

de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, se estas, por si só, se 

revelarem ineficazes para a tutela da mulher, para que o juiz decrete a prisão 

preventiva do agressor”
487

. 

 

Nos Tribunais, prevalece o entendimento de que o periculum libertatis da 

prisão exige a conjugação do artigo 313, III e do artigo 312, ambos do Código de Processo 

Penal. 

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, conforme 

jurisprudência firmada pela Corte, “o descumprimento de medidas protetivas autoriza a 

decretação da prisão preventiva, desde que demonstrada a presença dos requisitos previstos no 

art. 312 daquele diploma” (STJ, 6ª T., HC nº 179.785/SC, Rel. Maria Thereza de Assis 

Moura, j. 31.05.2011, DJE 08.06.2011). 

Na hipótese do artigo 313, III, do Código de Processo Penal o periculum 

libertatis resulta das circunstâncias em que se deu o descumprimento da medida protetiva, 

indicadoras de periculosidade do agente e da necessidade de custódia para a garantia da 

ordem pública. Assim, já se decidiu que, se o agente voltou a ameaçar a vítima, estando ciente 

das medidas protetivas, há necessidade da prisão para preservar a “integridade física e 

psíquica da ofendida e dos seus dois filhos, fazendo cessar a reiteração delitiva, que no caso 

não é mera presunção, mas risco concreto”(STJ, 5ª T., RHC nº 27.518/DF, Rel. Jorge Mussi, 

j. 17.06.2010, DJe 28.06.2010). 

A análise da periculosidade não pode estar condicionada à vida pregressa do 

agente. Em regra, os autores de violência doméstica não ostentam antecedentes em sua vida 

pregressa, muitos trabalham regularmente e exercem atividades lícitas, são bons cidadãos, 

vizinhos e pais, como já salientado ao longo deste trabalho.  
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A violência é direcionada tão somente à parceira, que demora anos para relatar 

as agressões físicas ou desiste de prosseguir, por medo ou ilusão.  

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu pela manutenção da prisão 

em processo por lesão, injúria e ameaça, em razão da periculosidade do agente. Conforme a 

decisão, as “condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como atividade lícita, residência 

fixa e primariedade, não obstam a sua prisão cautelar", se a prisão é necessária nos termos do 

artigo 312 do Código de Processo Penal (TJDFT, 2ª T., HC nº 2011.00.2.004020-8, Rel. João 

Timoteo de Oliveira, j. 31.03.2011, DJe 11.04.2011)
488

. 

A reiteração da conduta gera danos para a vítima, para os filhos, para pessoas 

que convivem com a família e reafirma um modelo violento contra a mulher perante a 

sociedade. E o conceito de ordem pública justifica a prisão como instrumento de preservação 

da sociedade. 

FABIO RAMAZZINI BECHARA refere esse conceito de ordem pública 

 

“A ordem pública aqui é concebida como sinônimo de harmonia e pacificação, ou, 

ainda, instrumento de defesa social, ou mesmo núcleo essencial do direito à 

segurança (...). Quando se decreta a prisão para a garantia da ordem pública invoca-

se o caráter coletivo que justifica a atuação estatal por intermédio do processo Penal. 

Trata-se de inequívoca hipótese de tutela coletiva, traduzida no risco que a liberdade 

representa à segurança social, risco esse caracterizado pela possibilidade fundada de 

que novos ilícitos venham a ser cometidos”
489

 

 

A violência doméstica normalmente ocorre dentro de casa, “entre quatro 

paredes”. Nas raras hipóteses em que há testemunhas, estas não se dispõem a depor movidas 

pelo senso comum de que se trata de uma questão familiar. Tribunais têm reconhecido o valor 

da palavra da vítima, tanto para a condenação, como para a decretação de uma custódia 

cautelar.  

Decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, nos crimes de violência 

doméstica contra a mulher “a palavra da vítima é de extrema relevância, na medida em que, 

via de regra, as agressões ocorrem na clandestinidade, ou seja, no próprio ambiente familiar e 

sem a presença de testemunhas. (TJMG, 6ª Câm. Crim., Ap. nº 3022652-84.2009.8.13.0105, 

Rel. Júlio César Lorens, j. 19.04.2011, v.u., DJe 10.05.2011)
490
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A previsão de pena de detenção não impede a decretação da prisão, ante a regra 

específica do artigo 313, III, do Código de Processo Penal
491

. Contudo, um dos maiores 

obstáculos à proteção tem sido o fato de que a prisão preventiva não pode perdurar por tempo 

superior à pena que seria fixada na sentença. Como em regra as infrações são punidas com 

penas muito baixas e os juízes tendem a aplicar a pena mínima, muitas vezes, agressores são 

colocados em liberdade sem se avaliar o risco concreto.  

Esse entendimento tem prevalecido, mesmo diante de uma situação de perigo 

para a mulher. Assim, num processo em que houve descumprimento de medidas protetivas, 

decidiu-se pela revogação da prisão: “a manutenção da medida tornou-se desnecessária uma 

vez que sua permanência poderá consistir em gravame maior do que eventual apenamento”, 

sendo restabelecidas as medidas protetivas (TJES, 2ª Câm. Crim., HC nº 100100034774, Rel. 

Adalto Dias Tristão, j. 15.12.2010, DJ 20.01.2011). 

Admitindo a possibilidade de prisão por tempo superior à expectativa de pena, 

o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que, embora a cautela não esteja 

desvinculada do resultado do feito, “necessária a manutenção da medida extrema se a mesma 

mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública”, “mormente quando se constata a 

alta periculosidade do paciente”. (TJMG, 5ª Câm. Crim., HC nº 0198348-44.2011.8.13.0000, 

Rel. Eduardo Machado, j. 10.05.2011, DJ 23.05.2011). 

Portanto, pode-se afirmar que há duas hipóteses de prisão preventiva no 

ordenamento para as hipóteses de violência contra a mulher: a prevista no art. 20 da Lei nº 

11.340/2006 e a do artigo 313, III, do Código de Processo Penal).  

A decretação da prisão por descumprimento de medida pressupõe o 

preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que, no caso 

concreto, a prisão pode perdurar por tempo superior à expectativa de pena para proteger a 

mulher de um perigo. 

 

 

 

 

                                                           
491

 Assim, decidiu o STJ que “a despeito de os crimes pelos quais responde o Paciente serem punidos com 

detenção, o próprio ordenamento jurídico – art. 313, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação 

dada pela Lei nº 11.340/2006 – prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em 

circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência” (STJ, 5ª T., 

Recurso em HC nº 27837/MG (2010/0045284-8), Rel. Laurita Vaz, j. 06.05.2010, DJe 31.05.2010). 



200 

 

3.7 Efetividade do processo protetivo 

 

 

A Lei Maria da Penha criou um modelo diferenciado, dotado de efetividade 

para proteger a vítima, reeducar o agressor e romper o ciclo da violência, ora denominado 

processo penal protetivo. 

Para analisar a efetividade da lei, primeiramente, deve-se conceituar eficiência, 

eficácia e efetividade
492

. 

Partindo de estudos sobre economia e administração e transferindo-os para o 

Direito, ANTONIO SCARANCE FERNANDES refere que a eficiência diz respeito à capacidade de 

produzir um efeito e “o grau de eficiência é verificado pela maior ou menor qualidade do 

meio utilizado para que possa produzir um efeito”. A eficácia expressa a qualidade do efeito, 

“o grau de eficácia leva em conta o tipo de resultado atingido”. Efetividade denota se o 

resultado “corresponde ao atingimento de determinadas finalidades”
493

.  

De forma mais sintética, refere “o estudo de eficiência é um estudo de meios, o 

da eficácia de efeitos, e o da efetividade, de finalidade”
494

. 

O procedimento para a violência doméstica teve sua estrutura mínima traçada 

pela lei. Muito mais do que uma sequência de atos, o procedimento constitui um meio para a 

realização do direito.  

Como assenta ANTONIO SCARANCE FERNANDES, 

 

“o direito ao procedimento processual penal consiste em direito a um sistema de 

princípios e regras que, para alcançar um resultado justo, faça atuar as normas do 

direito repressivo, necessárias para a concretização do direito fundamental à 

segurança, e assegure ao acusado todos os mecanismos essências para a defesa de 

sua liberdade”
495

. 

 

 

O processo penal protetivo é composto pelas medidas protetivas destinadas à 

vítima e ao agressor, aspectos procedimentais e consequências do descumprimento. Tal como 
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concebido na Lei Maria da Penha, é um instrumento inovador de intervenção social, apto a 

modificar a realidade e a história de homens e mulheres inseridos em ciclos de violência. 

De uma forma geral, o processo penal protetivo conferiu informalidade e 

agilidade à proteção e reparação da violência à mulher.  

Em 1987, EMILIO GARCÍA MÉNDEZ já salientava a importância da agilidade da 

proteção, acentuando que em razão do princípio da  “proteção efetiva da parte mais débil, o 

Estado deve assumir a responsabilidade (em termos de política cultural, social e econômica) 

de impedir que a demora na reparação do dano causado possa provocar males de caráter 

irreparável à vítima”
496

. 

             Dentre os aspectos positivos, que têm conferido agilidade e efetividade na 

proteção, podem ser salientados: a capacidade postulatória da vítima (art. 12, § 1º, da Lei nº 

11.340/2006), prescindindo-se dos rigores exigidos pela legislação para uma ação cautelar; a 

extensão das medidas protetivas a testemunhas e familiares da vítima (art. 22, III, a e b, da Lei 

nº 11.340/2006); tramitação célere, pois há o prazo de 48 horas para o encaminhamento do 

pedido pela autoridade policial (art. 12, III, da Lei nº 11.340/2006) e o mesmo prazo para o 

juiz decidir (art. 18, da Lei nº 11.340/2006); caráter rebus sic stantibus das medidas, que a 

todo tempo podem ser substituídas ou revistas (art. 19, § 2º, da Lei nº 11.340/2006); 

possibilidade de decretação da prisão preventiva, inclusive no curso do inquérito policial (art. 

20 da Lei nº 11.340/2006). 

A informalidade permite que o processo penal protetivo cumpra sua função 

instrumental de romper a violência. Esse sistema protetivo é, mais do que um garantidor da 

persecução penal, um garantidor da vida e da integridade das pessoas envolvidas na crônica 

violência doméstica. Protege para o futuro. Cumpre, assim, sua função instrumental de 

modificador da realidade. 

Não se trata de um instrumento isento de críticas, contudo.  

O processo penal protetivo da Lei Maria da Penha não previu a duração das 

medidas protetivas, o que tem gerado diversos entendimentos, inclusive de que as medidas 

não podem perdurar por mais de 30 dias. 
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Outra falha é a de que não há obrigatoriedade de vista ao Ministério Público, 

quando do recebimento do pedido de medidas protetivas pelo juiz.  

Como será salientado no capítulo seguinte, o Ministério Público ressurge como 

um sujeito processual diferenciado, capaz de atuar na defesa e recuperação da vítima, 

podendo requisitar proteção policial e serviços públicos, o que fica inviabilizado se não tem 

acesso imediato aos autos. 

Omitiu a lei o recurso cabível da decisão judicial a respeito das medidas 

protetivas e não há medida protetiva específica de reeducação do agressor, criando o caráter 

de obrigatoriedade à frequência ao programa. Assim, o encaminhamento decorre de uma 

conscientização do agressor, que nem sempre surte efeitos. 

Não menciona a Lei Maria da Penha os requisitos para o deferimento das 

medidas protetivas, nem exige que a autoridade policial instrua  pedido da vítima com as 

testemunhas do fato porventura existentes (art. 12, § 1º, da Lei nº 11.340/2006), o que pode 

conduzir ao indeferimento de medidas de proteção por ausência de provas. 

Por fim, a prisão preventiva por descumprimento da medida deveria estar 

condicionada ao perigo para a vítima, independentemente da pena a ser aplicada.  

Este último aspecto merece análise mais detalhada.  

 

Não há como se sustentar um processo penal protetivo dotado de efetividade na 

proteção da mulher se o agressor perigoso continua em liberdade colocando em risco sua vida 

e segurança. 

Nas hipóteses em que as medidas protetivas falham ou revelam-se inaptas, a 

efetividade do processo enquanto instrumento de proteção reside justamente na decretação da 

prisão preventiva.  

                         Para tanto, não se pode condicionar a decretação da prisão ao descumprimento 

de medidas protetivas, nos moldes do artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Ainda que 

se trate do primeiro registro efetuado, caso o agente demonstre periculosidade exacerbada, 

descontrole e haja risco evidente para a vítima, a prisão pode ser decretada exclusivamente 

com base no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006. Interpretação diversa coloria em risco a vida de 

mulheres. 
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O inovador processo protetivo da Lei Maria da Penha deve ser interpretado à 

luz de sua finalidade, de proteger e recuperar, extrapolando-se a tradicional concepção 

punitiva. A prisão preventiva figura muitas vezes como cautela imprescindível para se evitar a 

morte da vítima, independentemente da pena que seria fixada no caso concreto. 
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CAPÍTULO 4 

PROCESSO PENAL CRIMINAL NA LEI MARIA DA PENHA 

 

 

4.1 Os contornos da violência doméstica e revitimização 

 

A violência doméstica e familiar em regra decorre de laços afetivos ou 

familiares, presentes ou pretéritos. Mulheres de todas as classes sociais, origens, graus de 

instrução e idade são atingidas pela violência doméstica. Muitas trabalham, exercem cargos 

de gerência e mantém economicamente a família.  

Tem essa violência contornos específicos, que dificultam a apuração do fato. 

Trata-se de agressão contínua, oculta (que se mantém por um longo período), praticada por 

pessoas próximas, que afeta a autoestima, a saúde e a possibilidade de resistência da vítima, 

que necessita de ajuda de terceiros.  

Essas peculiaridades impõem um cuidado especial durante a persecução penal: 

em razão da fragilidade da vítima – psíquica, física ou em razão da idade – e do preconceito 

ainda existente, as autoridades que atuam na repressão à violência doméstica devem ser 

capacitadas para compreender a violência de gênero, evitando-se a vitimização secundária.  

A vitimização primária é atribuída ao próprio agente que, com sua conduta, 

causa sofrimento físico ou mental à vítima. A gravidade e as consequências desse sofrimento 

devem ser sopesadas pelo juiz na fixação da pena, em razão do artigo 59 do Código Penal. 

Por vitimização secundária entende-se o sofrimento das vítimas e testemunhas 

causado pelas instituições “encarregadas de fazer justiça: policiais, juízes, peritos, 

criminólogos, funcionários de instituições penitenciárias etc”
497

.  

O “sistema penal duplica a vitimação feminina”, pois além de vitimadas pelo 

crime, “as mulheres o são pela violência institucional, que é intrínseca ao funcionamento do 

sistema penal e reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais e a opressão 

sexista”
498

. 
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O destrato, o descaso, a falta de orientação, a culpabilização da vítima pela 

violência, a negativa em registrar ocorrência, o tom jocoso, a minimização da dor ou 

gravidade da violência são condutas inadequadas por parte de autoridades que incrementam o 

sofrimento da vítima
499

.  

Estas condutas podem reconduzir a vítima ao silêncio e fadar ao fracasso o 

processo criminal. 

GLÁUCIA FALSARELLA FOLEY adota uma interpretação mais abrangente para a 

vitimização secundária que abrangeria também a repressão social e familiar, “quando há 

reprovação de sua iniciativa pelos membros da família e banalização de sua dor pelos 

representantes do Estado”
500

. 

Em sentido diverso, SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO e JOAQUIM 

HENRIQUE DE CARVALHO LOBATO referem que a vitimização pode ser primária, secundária 

(sobrevitimização) ou terciária. A primária é causada pelo acusado, a secundária pelo 

“aparelho de repressão policial/judicial estatal vitimizador” e a terciária pela sociedade e 

família, que isola e recrimina a vítima. Após a vítima noticiar o crime, “muitos se afastam, os 

comentários são variados e os olhares atravessados para a vítima, o que a faz se sentir cada 

vez mais humilhada e, não raras vezes, até culpada pelo delito”
501

 

Não é só no momento da revelação que ocorre a revitimização. Ela também se 

manifesta no curso do processo. 

A Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas de 

Crimes e Abuso de Poder, adotada pela Organização das Nações Unidas na 96ª Sessão 

Plenária, pela Resolução nº 40/34, prevê no artigo 4º que “as vítimas devem ser tratadas com 

compaixão e respeito pela sua dignidade” e que a polícia, a justiça, a saúde e serviços sociais 
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 ALEXANDRE JEAN DAOUN refere que “as mazelas do sistema estatal que se agregam àquelas oriundas do 

crime propriamente dito experimentadas pela vítima, muitas vezes, são de ordem operacional e acabam por 

afastar e desestimular a vítima em oferecer sua colaboração na investigação e no processo ou, sequer, notificar 

o fato ao Estado” (A vítima no processo penal brasileiro: ampliação, alcances e limites de atuação. Dissertação 

(Mestrado). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Área de Direito Processual Penal, 2006. 

p. 109). 
500

 FOLEY, Gláucia Falsarella. Lei Maria da Penha: instrumento de emancipação da mulher? Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 894, p. 443-459, abr. 2010. Disponível em: <www.revistadostribunais.com.br>. 

Acesso em: 09 nov. 2011. 
501

 CARVALHO, Sandro Carvalho Lobato de; LOBATO, Joaquim Henrique de Carvalho. Vitimização e processo 

penal. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1937, 20 out. 2008. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/11854>. Acesso em: 07 mar. 2013. 

http://jus.com.br/revista/texto/11854


206 

 

“devem receber treinamento de sensibilização para as a necessidades das vítimas e diretrizes 

para assegurar ajuda imediata e adequada às mesmas” (art. 16)
502

. 

Todavia, em muitos processos a vítima torna-se objeto da prova. No contra-

ataque da defesa, é apontada como alguém desestruturada, ciumenta, descontrolada, doente, 

mesmo que esses sintomas tenham sido causados pela violência por parte do parceiro. Para 

justificar a conduta do agressor, atribui-se por vezes a responsabilidade à vítima. 

ANTONIO SCARANCE FERNANDES trata deste aspecto:  

 

“Muito comum que o acusado, para demonstrar sua inocência, torne a vítima alvo de 

sua defesa, tentando desmerecê-la. Aliás, queria-se ou não, o ofendido é quase 

sempre objeto de avaliação no processo criminal, pois o seu comportamento influi 

na análise de responsabilidade do réu”
503

. 

 

Nos crimes sexuais, há com frequência o julgamento da reputação e da conduta 

sexual da vítima, ao invés da conduta do agente. Permanecem atuais a observações de que a 

vítima deve “provar a moral de sua conduta sexual, ao invés do acusado, o que revela a visão 

masculina da lei, da polícia e da Justiça”, protege-se assim “a moral sexual da mulher e não a 

sua liberdade sexual feminina”
504

. 

Se a vítima retorna ao “silêncio”
505

, perde-se a oportunidade de interferir na 

realidade daquela família. Perde-se a efetividade. Não se protege a vítima, não se educa o 

agressor, não se rompe o ciclo da violência e não se evita que os filhos aprendam um padrão 

violento. 

A efetividade do processo criminal de violência doméstica exige uma releitura 

do processo, segundo as peculiaridades dessa forma de violência. Se assim não for, em razão 

do retorno ao silêncio, da ausência de testemunhas e da conduta em tese ilibada do agressor, o 

processo estará fadado ao fracasso na sua função primordial de modificar a realidade. Embora 

a efetividade diga respeito ao aspecto transformador do processo, esse efeito modificador 
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exige um suporte probatório mínimo para que o Estado atue – para as medidas protetivas, para 

que o processo seja instaurado –, sem o que não há como se adotar providências. 

Para a efetividade da Lei Maria da Penha, a leitura e aplicação das normas 

devem ser realizadas segundo uma ótica de gênero:  

 

“A incorporação da discussão da questão de gênero pelo direito penal e processual 

penal dá oportunidade aos que lidam com a Justiça de se depararem com as 

especificidades e contradições inerentes ao fenômeno social, propiciando que os 

conflitos de interesses decorrentes das relações assimétricas entre homens e 

mulheres possam ter solução mais justa e eficaz”
506

. 

 

 

 

4.2 A representação 

 

“O silêncio da vítima e a indiferença da sociedade são, 

sem dúvida, o combustível mais poderoso para a 

continuidade da violência”
507

 

 

 

A representação consiste na autorização da vítima para a persecução penal.  

Nos dizeres de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, o Estado “respeita a 

vontade do ofendido, deixando a propositura da ação penal ao seu critério, condicionando, 

desse modo, o seu poder repressivo”
508

. 

Diversos são os argumentos para justificar a representação, seja como forma de 

se respeitar a vontade da mulher, seja como forma de empoderá-la enquanto sujeito.  

Sob o aspecto sociológico, entende-se que a vontade da vítima deve prevalecer.  

CARLA MIRELLLA MASTROBUONO refere que postura contrária significa 

“reforçar a ideia de uma mulher passiva e submissa” e “uma vez considerada 
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preferencialmente como vítima, ela não é sujeito constituinte de sua ação ou destino, passando 

a ser vista como vítima inclusive quando age contra os outros”
509

 

No âmbito jurídico, ANTONIO SCARANCE FERNANDES refere que a 

representação está fundamentalmente baseada na preservação da intimidade e a pouca 

gravidade do delito. Os motivos secundários são a necessidade de a vítima colaborar com a 

prova, interesse civil na reparação do dano e “evitar o enrijecimento da hostilidade entre 

indivíduos ligados por interesses comuns”. Sob o enfoque do interesse tutelado, refere que 

“será ela pública condicionada se for alcançado imediatamente o interesse particular e 

mediatamente o interesse público”
510

. 

Questão muito tormentosa diz respeito à representação da vítima nos crimes de 

violência doméstica. Embora a divergência quanto à representação para a lesão leve e infração 

de “vias de fato” esteja superada, há crimes que ainda dependem da vontade da vítima como a 

ameaça e o estupro.  

Muitos sustentam que o modelo ideal para os crimes de violência doméstica 

seja o da ação penal pública condicionada.  

Os principais argumentos são os seguintes: as vítimas tendem a se retratar da 

representação e sua opinião deve ser respeitada; a colaboração da vítima na prova determina o 

resultado do processo, pois em regra não há testemunhas; deve prevalecer o interesse familiar 

sobre o interesse público de repressão ao delito; a conciliação do casal pode ser afetada, caso 

seja instaurado processo. 

Em sentido contrário, argumenta-se que o modelo ideal seja o da ação pública 

incondicionada, pois: a exigência de representação contribui para a chamada “cifra negra”; a 

violência contínua afeta a possibilidade de resistência da vítima, que não se sente forte o 

suficiente para dar prosseguimento ao processo; a tendência à retratação não decorre da 

ausência de perigo para a vítima, mas de outros fatores como medo, vergonha, ilusão de que o 

parceiro mudou, preservação dos filhos; a instauração do processo permite a proteção da 

mulher e interfere na relação violenta, pois os agressores não se consideram criminosos e as 

vítimas não se consideram vítimas. 

Para a violência doméstica, o modelo que mais atende às necessidades da 

vítima é o da ação penal pública incondicionada. 
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Não há como negar que a exigência de representação para crimes praticados 

em situação de violência doméstica contribui para a manutenção da chamada “cifra negra”, 

tornando invisíveis os atos de violência doméstica. Esta “cifra negra” consiste em uma parcela 

invisível da delinquência, que não é objeto de providências porque não há registro do fato
511

. 

Ademais, a representação acaba por transferir para a vítima – já fragilizada – a 

responsabilidade pela punição do crime. Ora, se a ofendida não consegue opor-se à própria 

violência, como poderá ter forças para enfrentar um processo e assumir a responsabilidade por 

processar ou não o homem que a vitimou? 

Nem todas as autoridades públicas são sensíveis à violência doméstica e a 

exigência de representação pode ensejar condutas como não instaurar inquérito imediatamente 

ou chamar a vítima para ser ouvida, na Delegacia ou em juízo, para se ter certeza quanto ao 

desejo de processar o agressor (mesmo quando já representou). Esses procedimentos podem 

ser usados como medida de política criminal, pois reduzem drasticamente o número de 

procedimentos ante a tendência da vítima ao silêncio.  

Constatou-se que a representação gerou “um grande número de procedimentos 

arquivados por ausência de manifestação da vítima (ou sua manifestação por ver o caso 

arquivado), colocando a necessidade de reflexão a respeito deste comportamento”
512

. 

Nem se diga que, graças à ausência de colaboração da vítima, a ação estaria 

fadada ao fracasso. A prova pode ser suprida de outro modo. O depoimento de policiais, 

testemunhas indiretas, relatórios de atendimento colocam-se como alternativas para a 

retratação da vítima que tende a acontecer na fase de instrução criminal. 

Importante mencionar ainda que o desejo de não representar não indica 

ausência de perigo. Ainda que “nem todas as experiências de continuada agressão acabam em 

morte, ainda que o número de mortes seja tão alto que nunca devemos esquecer que esta é 

uma possibilidade sempre presente”
513

.  

Como já se salientou, no capítulo anterior, não há como afirmar ou negar a 

possibilidade de morte, embora alguns indicadores sirvam de “alerta”. Portanto, seria melhor 
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que o legislador tivesse previsto, expressamente, a modalidade de ação penal pública 

incondicionada, ao menos para as infrações penais mais graves ou indicadoras de perigo como 

estupro e ameaça. 

 

 

4.2.1 A representação para a lesão corporal leve 

 

 

O artigo 41 da Lei nº 11.340/2006 prevê a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 

para os crimes cometidos em situação de violência doméstica. Como a exigência de 

representação está no artigo 88 da Lei nº 9.099/95, passou-se a questionar se os crimes de 

lesão leve em violência doméstica eram de ação penal pública incondicionada ou de ação 

pública condicionada à representação da vítima. 

Muitos foram os entendimentos. Logo após a Lei Maria da Penha, firmou-se 

entendimento de que ação penal era pública incondicionada. Em 2010, em razão de 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu a orientação pela exigência de 

representação
514

. Trata-se da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp. nº 

109.7042/DF, proferida no seguinte sentido: 

 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. 

AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. 

IRRESIGNAÇÃO IMPROVIDA. A ação penal  nos crimes de lesão corporal leve 

cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública 

condicionada à representação da vítima. O disposto no art. 41 da Lei 11.340/2006, que veda 

a aplicação da Lei 9.099/95, restringe-se à exclusão do procedimento sumaríssimo e das 

medidas despenalizadoras. Nos termos do artigo 16 da Lei Maria da Penha, a retratação da 

ofendida somente poderá ser realizada perante o magistrado, o qual terá condições de aferir 

a real espontaneidade da manifestação apresentada. Recurso especial improvido”
515

. 

 

No Estado de São Paulo, o Procurador Geral de Justiça firmou entendimento 

pela ação penal pública incondicionada nos crimes de lesão corporal leve, quando da decisão 

do Protocolado nº 56.072/2011, de 23 de maio de 2011
516

.  
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No caso, não houve denúncia pelo Promotor de Justiça ante a retratação da 

vítima, aplicando-se o artigo 28 do Código de Processo Penal, com o encaminhamento dos 

autos ao Procurador Geral. Dirimindo a controvérsia, o Procurador Geral mencionou que a 

impossibilidade de aplicação das medidas despenalizadoras têm “correspondência lógica com 

a situação histórica da mulher, porquanto visa conferir-lhe proteção eficiente, eis que 

fragilizada em função da violência doméstica e familiar”.  Enquanto medida despenalizadora, 

a regra do artigo 88 da Lei nº 9.099/95 não pode ser aplicada às infrações que foram excluídas 

pelo próprio legislador, como os delitos militares (art. 91 da Lei nº 9.099/95) e as infrações 

contra a mulher (art. 41 da Lei nº 11.340/2006)
517

. Por estes fundamentos, consolidou o 

entendimento de que a ação penal pública deveria ser incondicionada,  

Em 09 de fevereiro de 2012, estancando de vez o questionamento, foram 

julgadas a Ação Direta de Constitucionalidade nº 19 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4.424.  

Por maioria de votos, decidiu-se pela constitucionalidade do artigo 41 da Lei nº 

11.340/2006 e definiu-se que a ação penal, no crime de lesão corporal praticado contra mulher 

no ambiente doméstico, é pública incondicionada, atribuindo interpretação conforme a 

Constituição dos artigos 21, I; 16 e 41 da Lei nº 11.340/2006.  

No voto do Ministro Luiz Fux constou a importância de ações afirmativas no 

âmbito criminal, pois  

 

“como o Direito Penal é o guardião dos bens jurídicos mais caros ao ordenamento, a 

sua efetividade constitui condição para o adequado desenvolvimento da dignidade 

humana”.  

 

Ressaltou ainda o Ministro que a “impunidade dos agressores acabava por 

deixar ao desalento os mais básicos direitos das mulheres, submetendo-as a todo tipos de 

sevícias, em clara afronta ao princípio da proteção deficiente (Untermassverbot)”. Entendeu 

que o artigo 41 da nº 11.340/2006 afastava todos os institutos da Lei nº 9.099/95, não sendo 

possível a  suspensão condicional do processo, a transação penal e a conciliação civil. Pelo 

mesmo fundamento, decidiu pela ação penal pública condicionada, já que a representação 
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figura como “um obstáculo à efetivação do direito fundamental à proteção de sua 

inviolabilidde física e moral, atingindo, em última análise, a dignidade humana feminina”
518

. 

Trata-se de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga 

omnes, ex tunc e vinculante. Tem aplicação a todos os fatos, anteriores ou posteriores ao 

julgamento, já que o Supremo Tribunal Federal não ressalvou a irretroatividade, como poderia 

ter feito nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999
519

.  

Em razão de descumprimento da referida decisão pelo Juiz de Direito da 1ª 

Vara Criminal de Avaré, o Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de 

São Paulo ingressou com reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal e, em 12 de julho de 

2012, foi deferida a liminar pelo Relator Ministro Celso de Mello
520

. Consta da decisão: 

 

“No caso, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão do provimento 

cautelar requestado. Isso porque o Juízo reclamado desrespeitou a autoridade de 

decisão do Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que o entendimento assentado por 

esta nossa Casa de Justiça (quanto à natureza incondicionada da ação penal em caso 

de crime de lesão praticado contra a mulher em ambiente doméstico) não se aplica a 

delitos praticados antes do julgamento da ADI 4.424 e da ADC 19 (....) O Supremo 

Tribunal Federal não restringiu os efeitos das decisões nem determinou que essas 

decisões apenas tivessem efeitos a partir do trânsito em julgado dos respectivos 

acórdãos. Pelo que a declaração de constitucionalidade dos dispositivos da chamada 

Lei Maria da Penha se aplica, sim, aos casos anteriores ao julgamento da ADC 19 e 

da ADI 4.424”. 

 

Este entendimento deve ser aplicado, deste modo, para todos os crimes de lesão 

corporal ainda que por fatos pretéritos à decisão da Suprema Corte. Compreende, também, a 

contravenção penal de vias de fato que originariamente era de ação penal pública 

incondicionada e somente passou a depender de representação em razão de entendimento 

jurídico firmado a partir do artigo 88 da Lei 9.099/95. 
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4.2.2 A audiência do artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 

 

 

O artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 previu que só pode haver renúncia à 

representação na presença do juiz “em audiência especialmente designada com tal finalidade, 

antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”. 

Este dispositivo gerou diversos questionamentos: o termo “renúncia” 

compreende também a retratação da representação?; até que momento pode haver a renúncia 

por parte da vítima?; o juiz pode designar a audiência do artigo 16, mesmo que a vítima tenha 

representado? 

O primeiro aspecto diz respeito à forma de se interpretar o dispositivo legal, ou 

seja, qual a abrangência se deve dar à “renúncia”.  

O Código Penal prevê como causa extintiva da punibilidade exclusivamente a 

renúncia ao direito de queixa, no artigo 107, V, do Código Penal. Com a Lei nº 9.099/95, 

criou-se a figura da renúncia ao direito de representação, em razão do acordo civil 

homologado pelo juiz (art. 74). 

Tendo em conta a finalidade da Lei Maria da Penha, a doutrina tem 

considerado que o termo “renúncia” compreende tanto a renúncia propriamente dita como a 

retratação ao direito de representação
521

.  

O termo compreende, assim, o desinteresse da vítima em processar o agressor 

nos crimes de ação penal pública condicionada. 

A terminologia utilizada pelo legislador não foi adequada. A renúncia diz 

respeito a um ato não realizado, enquanto a retratação ocorre em momento posterior ao 

exercício do direito, por uma mudança de posicionamento. 

Em razão da impropriedade da terminologia, há entendimento doutrinário 

de que a audiência do artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 não pode ser feita na hipótese de 

retratação. O argumento é de que “o intérprete não pode incluir a retratação, que é 

juridicamente possível até o oferecimento da denúncia (art. 25 do Código de Processo 

Penal). Eventual analogia – para alcançar também a retratação – seria in malam partem – 
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contra o réu”, até porque a retratação gera a extinção da punibilidade consoante o artigo 

107, IV, do Código Penal
522

. 

Contudo, ao contrário da interpretação literal, deve-se adotar uma interpretação 

telelógica do dispositivo. A finalidade do legislador foi a de ouvir a vítima, antes de acatar sua 

decisão de não processar o agressor, para se certificar de que não corre risco. Não existe 

“renúncia” após o oferecimento da denúncia. No caso de renúncia, o Promotor de Justiça 

sequer pode acusar o agressor posto que ausente uma condição específica de procedibilidade. 

Em regra, após o registro da ocorrência, o casal ingressa na fase de “lua de 

mel” do referido ciclo da violência. Em razão deste e de outros fatores já abordados, a mulher 

volta ao “silêncio” e desiste de prosseguir no processo, inocentando o parceiro. A mudança 

temporária do comportamento do agressor é que gera a conduta da vítima e não a ausência de 

perigo. 

A este respeito, MARIE-FRANCE HIRIGOYEN salienta como isso ocorre: 

 

“Existe uma diferença muito grande entre o comportamento do homem durante a 

fase de tensão e durante a fase de reconciliação. As mulheres geralmente dizem que 

não estão diante do mesmo homem. Durante a primeira fase, para sentir-se melhor, o 

homem necessita aliviar sua tensão; durante a fase seguinte (reconciliação), 

necessita tranquilizar-se, porque teme que o abandone”
523

 

 

No que tange ao momento para a retratação, esta pode ocorrer até o 

recebimento da denúncia. Assim, caso a vítima mude de posicionamento após a acusação ter 

sido efetuada, o juiz deverá sobrestar o feito e designar audiência para entender os motivos 

que a levaram a desistir de processar o agressor. 

O artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 pode ser desvirtuado caso não interpretado 

corretamente. Não se pretendeu a designação indiscriminada de audiências para “ouvir” a 

vítima, mas sim, ouvir a vítima que – por sua própria vontade – desistiu de processar o 

agressor.  
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Deste modo, exclusivamente na hipótese em que a vítima renunciar ou se 

retratar, voluntariamente e sem sugestão de qualquer autoridade, é que tem cabimento a 

audiência. Este foi o posicionamento firmado pelos Promotores de Justiça atuantes junto ao 

GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério 

Público do Estado de São Paulo: 

 

Enunciado 02. A designação da audiência do art. 16, da Lei 11.340/2006, nas 

hipóteses em que a vítima não manifestou, com antecedência e espontaneamente, o 

interesse de se retratar, causa tumulto ao feito, passível de correição parcial
524

. 

 

Outrossim, ante a notícia de que algumas vítimas teriam sido ouvidas em 

cartório, não em audiência na presença das partes, o GEVID firmou o seguinte enunciado: 

 

Enunciado 03. A audiência de que trata o art. 16, da Lei Maria da Penha, deve ser 

realizada na presença do Juiz de Direito e do Promotor de Justiça
525

. 

 

 

4.3 Investigação e atendimento da vítima pela autoridade policial 

 

  

Em 1985, o Governador Franco Montoro criou a primeira Delegacia de Polícia 

de Defesa da Mulher do Brasil, pelo Decreto nº 23.769, de 06 de agosto
526

. Atualmente, em 

todos os Estados há ao menos uma Delegacia de Defesa da Mulher
527

. Contudo, a falta de 

uma legislação específica e o modelo consensual da Lei nº 9.099/95 propiciaram o 

desenvolvimento de uma prática conciliatória pelas autoridades policiais.  
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Em 1997, constatou a pesquisadora MONICA PRATES CONRADO que na 

Delegacia da Mulher do Centro do Rio de Janeiro havia uma postura conciliatória “em caráter 

oficioso”, sendo a “reconciliação de casais uma das vias de solução legítima, todavia, esta 

prática policial leva a remediar ou a não encarar a gravidade das situações de violência”
528

. 

Com a Lei Maria da Penha e a expressa inaplicabilidade do modelo consensual 

da Lei nº 9.099/95, esta postura conciliatória tornou-se inadmissível e ilegal. Contudo, o 

processo penal efetivo para a violência doméstica exige algo mais e a autoridade policial é 

concebida de outro modo, com deveres que extrapolam suas funções tradicionais. 

É certo que a Polícia Civil tem função predominantemente investigatória, 

atuando após a prática da infração com a finalidade de colher elementos que possibilitem o 

oferecimento da denúncia. Diferencia-se da Polícia de Segurança, que “tem por objetivo as 

medidas preventivas, visando à não alteração da ordem jurídica”, atuando assim para evitar 

que ocorra o perigo ou violação
529

.  

Não obstante a tradicional dicotomia entre Polícia Judiciária e Polícia de 

Segurança, as funções de prevenção e repressão vêm se fundindo e são exercidas por uma e 

outra. A prisão em flagrante, após/durante a prática da infração penal, tem sido muito mais 

frequente pela Polícia Militar (de segurança), do que pela Polícia Civil. Outrossim, é comum a 

adoção de medidas de caráter preventivo como “operações especiais” pela Polícia Civil. 

Não há como se conceber, nos dias atuais, uma Polícia Civil unicamente 

repressiva, que atue exclusivamente para apurar infrações penais. E a Lei Maria da Penha a 

recriou no âmbito da violência doméstica, tornando-a interventora e protetora da vítima. 

Trata-se de uma tendência mundial, de capacitar, sensibilizar e ampliar as 

funções nos policiais na defesa das vítimas de violência.  

Exemplificativamente, o país europeu Malta emitiu a circular para a Polícia nº 

55/07 informando sobre os efeitos da violência sobre as vítimas e o dever de os policiais 

antederem as vítimas com cuidado especial, ofertando-lhes apoio e cientificando-as de que os 

processos de violência doméstica naquele país são ex officio
530

.  
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Em Portugal, a Lei nº 61, de 13 de agosto de 1991
531

, prevê a criação de setor 

junto à polícia criminal para atender as mulheres, com atribuição de ouvir as vítimas, informá-

las de seus direitos, providenciar atendimento especializado, elaborar relatório 

circunstanciado para anexar à investigação criminal (arts. 7º e 8º). Caso a vítima seja atendida 

em um hospital, o estabelecimento pode solicitar o comparecimento do referido setor para 

encaminhamento imediato da queixa (art. 9º). 

Em sua obra, ANTONIO SCARANCE FERNANDES refere que a chegada da vítima 

na Delegacia é um momento crucial para ela: 

 

“a vítima, quando é atendida por um órgão policial na rua após a prática do delito, 

ou quando se dirige a um estabelecimento policial para noticiar o crime, alimenta 

grande expectativa em relação ao que lhe será fornecido. Mas a experiência 

normalmente é frustrante. Há uma grande diferença entre o anseio da 

vítima,vinculada a um só caso, para ela especial, significativo, raro, e o interesse da 

autoridade ou agente policial, que tem naquele fato um a mais de sua rotina diária, 

marcada muitas vezes por outros de bem maior gravidade”
532

. 

 

No momento em que as vítimas decidem quebrar o silêncio, em regra, 

procuram uma Delegacia de Polícia, com grande expectativa, vergonha e medo. A forma 

como a vítima será atendida determinará se terá coragem de prosseguir e se receberá a 

proteção adequada. 

A Lei Maria da Penha inovou quanto à forma de atendimento pela autoridade 

policial.  

Nos termos do artigo 10 da Lei nº 11.340/2006, diante da iminência ou da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade deve adotar 

providências imediatas de cunho protetivo (art. 11 da Lei nº 11.340/2006) e de cunho 

repressivo/investigatório (art. 12 da Lei nº 11.340/2006), inclusive quanto ao descumprimento 

de medida protetiva de urgência (art. 10, parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006).  

Deste modo, pode-se afirmar que a atuação da autoridade policial passou a ter 

caráter dúplice, protetiva e repressiva, o que será abordado a seguir em tópicos distintos: 
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4.3.1 Atuação protetiva da autoridade policial 

 

As providências de cunho protetivo foram descritas no artigo 11 da Lei nº 

11.340/2006 e consistem em: proteção policial
533

, com comunicação imediata ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário; encaminhamento da ofendida a hospital ou posto de saúde e ao 

Instituto Médico Legal, sendo que tais documentos podem servir como meio de prova (art. 12, 

§ 3º); fornecimento de transporte para a ofendida e seus dependentes, para abrigo ou local 

seguro, quando houver risco de vida; caso necessário, acompanhamento da ofendia para 

assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou domicílio familiar; informar à 

ofendida sobre seus direitos e serviços disponíveis; formação de expediente para as medidas 

protetivas (art. 12, III e § 1º). 

Para atender a esta releitura da Polícia Civil em violência doméstica, há 

necessidade de se capacitar policiais e estruturar as Delegacias da Mulher.  

A estruturação é essencial para que as autoridades tenham tempo e 

disponibilidade para proteger a mulher. Outrossim, a capacitação é fundamental para que os 

policiais possam identificar o risco de morte, encaminhar a vítima aos serviços adequados e 

adotar as providências necessárias para sua proteção. 

A informação adequada é um relevante instrumento de proteção da vítima. 

Deve-se informar à mulher quanto aos seus direitos, medidas protetivas, rede de atendimento 

e necessidade de que colabore com a investigação para que esta tenha um bom resultado.  

Embora a Lei Maria da Penha seja muito conhecida no Brasil, é certo que 

poucas vítimas efetivamente sabem quais são as formas de violência, as medidas protetivas e 

os seus direitos. Até o momento, não foi criada na cidade de São Paulo a assistência judiciária 

em sede policial, conforme previsto pelo artigo 28 da Lei nº 11.340/2006. 
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4.3.2 Atuação repressiva da autoridade policial 

 

As providências procedimentais e de cunho investigatório estão descritas no 

artigo 12 da Lei nº 11.340/2006 e são duas ordens: a instrução do expediente de medidas 

protetivas (art. 12, III e § 1º), que já foi objeto de abordagem no Capítulo sobre a proteção da 

mulher
534

 e as providências investigatórias (art. 12, I, II, IV, V, VI e VII). 

A autoridade policial, além de dar pronto atendimento à vítima, tem o dever de 

instaurar inquérito policial e realizar as diligências, como decorrência dos princípios da 

obrigatoriedade e indisponibilidade. 

Dentre as diligências mencionadas, prevê a Lei Maria da Penha que a 

autoridade deve: lavrar o boletim de ocorrência, ouvir a vítima e colher a representação (nos 

crimes de ação penal pública condicionada); colher as provas que servirem para o 

esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; determinar que se proceda ao exame de corpo 

de delito, bem como requisitar outros exames periciais; ouvir o agressor e as testemunhas; 

ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos folha de antecedentes, indicando 

mandando de prisão ou registro de outras ocorrências contra ele; remeter, no prazo legal, os 

autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. 

O inquérito policial pode ter início de ofício, por auto de prisão em flagrante, 

por representação, requisição ou requerimento da vítima (art. 5º do Código de Processo 

Penal). 

Não há óbice à prisão em flagrante nos crimes de violência doméstica, ainda 

que a pena prevista seja inferior a 02 anos, ante a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 (art. 69).  

Logo após a prisão, deve ser encaminhada a cópia do auto de prisão em 

flagrante ao juiz, que decidirá a respeito da decretação da prisão preventiva, nos termos do 

artigo 20 da Lei nº 11.340/2006, ou da concessão de liberdade provisória, com ou sem a 

aplicação das medidas protetivas (art. 310 do Código de Processo Penal). 

Nas infrações de ação penal pública incondicionada (como lesão corporal e 

vias de fato), logo após o registro da ocorrência, deve ser instaurado o inquérito 

policial.Nestes casos, o registro do boletim de ocorrência é suficiente para que seja 
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inaugurada a investigação, ainda que a vítima compareça para dizer que apenas deseja o 

registro. 

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada – como 

ameaça e estupro – deve ser colhida de pronto. Postura em desacordo com a lei consiste em 

registrar a ocorrência e orientar a vítima para que – com calma – reflita a respeito da vontade 

de representar, retornando em data posterior. 

Este posicionamento faz com que o inquérito não seja instaurado até o 

comparecimento da vítima e contribui para que o crime continue na obscuridade, escapando à 

proteção estatal. Até porque, ainda que a vítima tenha registrado cinco, dez, quinze boletins, 

se não houve a instauração de inquérito policial o agressor figura como primário e de bons 

antecedentes.  

Nos crimes de ação penal privada, a vítima deve ser orientada quanto à 

necessidade de ingressar com queixa crime, procedendo-se ao encaminhamento à Defensoria 

Pública (art. 28 da Lei nº 11.340/2006). 

Logo após o registro, instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá ouvir 

a vítima, formando expediente de medidas protetivas caso se encontre em situação de risco, o 

agressor e as testemunhas.  

Não é imprescindível que a ofendida indique testemunhas diretas, pois em 

regra os crimes de violência doméstica ocorrem na clandestinidade, dentro da residência ou – 

quando muito – na presença de parentes. Se inexistentes testemunhas diretas, imperioso ouvir 

testemunhas indiretas que saibam do fato, tenham prestado socorro à vítima, tenham visto 

seus ferimentos ou presenciado cenas de controle ou ciúmes do agressor. São relatos 

importantes que podem corroborar as alegações da vítima e demonstrar a personalidade do 

investigado. 

Tal como já salientado anteriormente, o homem que pratica violência 

doméstica, em regra, é primário, de bons antecedentes, trabalhador, por vezes religioso e 

envolvido em atividades sociais. As vítimas de violência evitam o registro de ocorrência ou 

não representam contra o agressor, que continua com sua vida pregressa imaculada. Por isso, 

não basta a juntada de folha de antecedentes para averiguar sua personalidade (na qual não 

aparecem os boletins de ocorrência), a autoridade policial deve constar no inquérito todas as 

ocorrências policiais registradas (art. 12, parte final, da Lei nº 11.340/2006). 
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Determina o artigo 12, VI, da Lei nº 11.340/2006 a “identificação do agressor”, 

expressão que tem gerado controvérsias. Discute-se se a “identificação” diz respeito à 

identificação civil, tal como previsto na Constituição Federal (art. 5º, LVIII), ou se a Lei 

Maria da Penha criou mais uma hipótese de identificação criminal. 

MARIA BERENICE DIAS refere que a identificação criminal é a regra, ainda que 

“haja a identificação civil e não exista dúvida sobre a identidade do indiciado. Não é 

estabelecido qualquer “requisito ou condição que limite ou afaste a necessidade de o agressor 

submeter-se à identificação criminal”
535

. 

Em sentido contrário, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO 

sustentam que “o simples fato de ter perpetrado um crime no âmbito protegido pela lei em 

análise, por si só, não justifica a identificação criminal do agente”, se assim pretendesse, o 

legislador “teria se utilizado da expressão identificação criminal”
536

. 

Não obstante a imprecisão do termo, pode-se afirmar que o legislador criou 

mais uma hipótese de identificação criminal. Para a identificação civil, não haveria 

necessidade de disposição específica, pois ela já consta da Constituição Federal. Ademais, o 

critério de interpretação da lei diz respeito aos fins sociais e condições peculiares das 

mulheres em situação de violência (art. 4º da Lei nº 11.340/2006), hipóteses que se coadunam 

com a segurança da identificação criminal. 

A identificação é parte integrante do indiciamento, “ato pelo qual o delegado 

atribui a alguém a prática de uma infração penal, baseado em indícios suficientes e 

convergentes de autoria”
537

, constituído de interrogatório, identificação e averiguação da vida 

pregressa. E o indiciamento criminal garante um registro seguro para efeito de antecedentes 

criminais. 

No curso do inquérito, a autoridade deverá determinar que se proceda ao 

exame de corpo de delito e requisitar exames periciais necessários (art. 12, IV, da Lei nº 

11.340/2006). A terminologia indica que a realização das perícias – mesmo aquelas que não 

configuram corpo de delito – é obrigatória, um dever da autoridade.  

A este respeito, há duas inovações: a) a obrigatoriedade de se determinar todas 

as perícias pertinentes, pois no Código de Processo Penal a autoridade policial somente era 

obrigada ao exame de corpo de delito (arts. 6º, VII e 158, do Código de Processo Penal); b) a 
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possibilidade se comprovar a materialidade por laudos ou prontuários médicos fornecidos por 

hospitais ou postos de saúde (art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006), o que confere 

informalidade e agilidade à investigação. Há norma semelhante na Lei nº 9.099/95 (art. 77, § 

1º), relativizando a exigência de exame de corpo de delito. 

A autoridade policial deverá também colher todas as provas que servirem para 

o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias (art. 12, II, Lei nº 11.340/2006). Assim, 

fotografias, mensagens de texto, emails ameaçadores, cartas, gravação de circuito de câmeras 

de condomínio devem ser juntados ao inquérito policial. São provas lícitas, posto que 

utilizadas pelo próprio destinatário. 

Concluído o inquérito policial – não termo circunstanciado, como a própria lei 

menciona no artigo 12, VII, da Lei nº 11.340/2006 –, este deve ser remetido ao Juizado de 

Violência Doméstica ou, se inexistente, a uma Vara Criminal. 

 

 

4.3.3 Dever jurídico de atuar 

 

A omissão da autoridade policial importa em responsabilidade criminal. 

STELLA VALÉRIA SOARES DE FARIAS CAVALCANTI refere que, nos artigos 11 e 12, o legislador 

empregou o verbo “deverá”, de modo que “todas aquelas medidas estabelecidas nos incisos 

dos artigos 10 a 12 necessitam ser tomadas pelas autoridades policiais, sob pena de virem a 

ser responsabilizadas pela omissão”
538

.  

Com a Lei Maria da Penha, criou-se para a autoridade policial o dever jurídico 

de proteger a vítima de violência no artigo 11 da Lei Maria da Penha. Segundo dispõe o 

Código Penal, “a omissão é penalmente relevante, quando o omitente devia e podia agir para 

evitar o resultado” e o dever de agir incumbe a quem “tenha por lei obrigação de cuidado, 

proteção ou vigilância” (art. 13, § 2º, a, do Código Penal).  

ANDRÉ ESTEFAM preceitua que nesses crimes comissivos por omissão, embora 

a conduta seja um agir, o agente “responde pelo crime porque estava juridicamente obrigado a 

impedir a ocorrência do resultado e, mesmo podendo fazê-lo, omitiu-se”, quando havia dever 

jurídico em conformidade com o artigo 14, § 2º, do Código Penal”
539

. 

                                                           
538

 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Op. cit., p. 223. 
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Melhor seria que o legislador tivesse previsto um tipo penal omissivo 

específico, na esteira do artigo 1º, § 2º, da Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura)
540

, mas na 

ausência de regramento específico, aplica-se a norma geral do Código Penal. Por exemplo, 

caso a vítima compareça à Delegacia de Polícia relatando grave situação de risco e a 

autoridade exija a presença de testemunhas para registrar ocorrência e solicitar protetivas, 

poderá responder pelo crime, se a vítima vier a ser morta ou agredida novamente.  

 

 

4.4 O processo por violência doméstica 

 

 

A Lei Maria da Penha tratou de alguns aspectos específicos do processo por 

violência doméstica:  

a) aplicação subsidiária de outras normas (art. 13);  

b) competência dos Juizados (arts. 14 e 15);  

c) previsão de audiência para ouvir a vítima que renunciou ao direito de 

representação (art. 16);  

d) proibição, na sentença, de aplicação de penas pecuniárias isoladas (art. 17);  

e) atuação diferenciada do Ministério Público (arts. 25 e 26);  

f) assistência judiciária (arts. 27/28); g) equipe de atendimento multidisciplinar 

(arts. 29 a 32). 

Como se percebe, foram abordados apenas os aspectos pontuais necessários 

para a efetividade do processo criminal. Não se criou um rito novo, mas sim uma nova forma 

de atuar no processo, com uma releitura dos sujeitos processuais e da finalidade do processo, 

que ressurge como um instrumento de transformação da realidade. 

A seguir, serão abordados esses aspectos, salvo quanto à audiência prevista no 

artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, já estudada no item 4.2, que tratou da representação. 
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 “Parágrafo 2º: Aquele se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, 

incorre na pena de detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos.” 



224 

 

 

4.4.1 Aplicação subsidiária de outras normas 

 

A Lei Maria da Penha prevê a aplicação ao processo, julgamento e execução 

das normas do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil e da legislação 

específica relativa à criança, adolescente e idoso, desde que não conflitem com o estabelecido 

nela (art. 13). 

Deste modo, expressamente previu-se um critério de prevalência da Lei nº 

11.340/2006 para a solução do conflito aparente de normas. Por se tratar de norma especial, a 

Lei nº 11.340/2006 prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Penal e do Código 

de Processo Civil. 

Hipótese mais complexa diz respeito à aplicação do Estatuto da Criança e 

Adolescente e do Estatuto do Idoso, posto que também constituem norma especial destinada à 

proteção de hipossuficientes. Como já salientado em tópico anterior deste trabalho
541

, deve-se 

resolver o impasse em razão da dignidade da pessoa humana, observando-se, no caso 

concreto, qual é o hipossuficiente que necessita de proteção (a criança, o idoso ou a mulher) 

para se determinar a legislação aplicável. 

O processo pela prática de infração penal segue as regras do Código de 

Processo Penal, com a ressalva de que a materialidade pode ser comprovada por laudos ou 

prontuários médicos (art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006) e de que, paralelamente ao 

processo, há o expediente das medidas protetivas. 

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil diz respeito unicamente à 

competência civil do juiz para a aplicação das medidas protetivas ou urgentes. Ações de 

reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, separação, divórcio, alimentos, devem ser 

propostas no juízo de família. 
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 No item 3.2.2 tratou-se da proteção integrada composta da Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e 

Adolescente e Estatuto do Idoso, bem como dos conflitos entre esses diplomas. 
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4.4.2 Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 

 

Para a competência cível e criminal dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher devem estar presentes alguns pressupostos: a) que se trate de 

violência de gênero (art. 5º, caput), ou seja, que a violência tenha ocorrido em razão de uma 

disparidade de forças e dominação (porque a vítima é mulher e o agressor é homem); b) que a 

violência ocorra no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto (art. 

5º, I a III); c) que tenha sido praticada uma das modalidades de violência prevista em lei (art. 

7º), com correspondência em tipologia penal. 

 

Assim: 

 

 

 

 

Para a competência não basta uma análise simples, como verificar o sexo dos 

envolvidos ou mesmo a situação em que ocorreu a violência (no contexto familiar, na unidade 

doméstica). Nem toda violência entre homens e mulheres, ou entre familiares está abrangida 

pela Lei Maria da Penha. 

O motivo da violência deve ser a questão de gênero, ou seja, a dominação que 

o homem exerce sobre a mulher, associada a uma das situações do artigo 5º e a uma tipologia 

criminal (art. 7º da Lei nº 11.340/2006). São três requisitos cumulativos e não alternativos. 

Há relação íntima de afeto quando o agressor conviva ou tenha convivido com 

a vítima, independente de coabitação e da orientação sexual (art. 5º, III, da Lei nº 

11.340/2006). O termo “convivência” não se restringe ao casamento e à união estável, mas, 

diz respeito ao relacionamento amoroso. 
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A Convenção de Belém do Pará, de 1994, menciona a violência física, sexual e 

psicológica, ocorrida no âmbito da família, unidade doméstica ou “qualquer relação 

interpessoal, que o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, 

incluindo-se entre outras formas o estupro, maus-tratos e abuso sexual” (art. 2º, a). 

Não prospera a crítica de GUILHERME DE SOUZA NUCCI no sentido de que a Lei 

Maria da Penha teria ido além dos diplomas internacionais, já que a referida Convenção de 

Belém do Pará contém expressão até mais ampla “qualquer relação interpessoal” do que a Lei 

nº 11.340/2006 (“relação íntima de afeto”). Aliás, a Convenção abrange também a violência 

ocorrida na comunidade (letra b) e perpetrada ou tolerada pelo Estado (letra c), sendo portanto 

mais abrangente do que Lei Maria da Penha
542

. 

Nas relações intimas de afeto, terreno em que normalmente é exercida a 

dominação e o sentimento de posse do homem em relação à mulher, há violência de gênero. 

Mesmo que se trate de um envolvimento eventual, ou de uma relação finda, de um namoro, há 

incidência da Lei, pois a violência existe em razão do sentimento do homem em relação à 

mulher.  

Nos âmbitos da unidade doméstica e nas relações familiares, há necessidade de 

se verificar, caso a caso, se a violência foi motivada por uma questão de gênero 

(hipossuficiência da mulher e dominação do homem).  

Em que pesem os entendimentos em sentido contrário, a Lei Maria da Penha 

somente se justifica em razão da desigualdade entre homens e mulheres e, por isso, não 

compreende as vítimas homens
543

 e violência praticada entre mulheres (salvo as relações 

homoafetivas, tendo em conta expressa disposição legal).  

Na violência entre mulheres, que não têm entre si disparidade de forças nem 

desigualdade econômica, histórica e cultural, não há violência de gênero. Assim, brigas entre 
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irmãs
544

, mãe e filha, sobra e nora, primas e outras aparentadas não é violência de gênero. 

Excepciona-se, por expressa disposição legal, a relação homoafetiva entre mulheres
545

. 

Entre familiares homens e mulheres, não basta que a violência ocorra no 

âmbito doméstico ou familiar. A questão de gênero envolve a disparidade de forças, a 

dominação do homem em relação à mulher. Assim, somente haverá incidência da Lei Maria 

da Penha quando o fundamento da violência for uma questão de gênero.  

Exemplificativamente, tem-se entendido que questões meramente patrimoniais 

entre irmãos maiores
546

 e questões relacionadas à educação dos filhos são fatos que escapam 

ao âmbito da Lei. 

Não é a existência de uma vítima mulher que traduz a competência do Juizado 

de Violência, mas o fato de a violência ter sido exercida porque justamente a vítima é mulher: 

 

“O fato de constar uma mulher na condição de vítima, por si só, ainda que se trate de 

relação entre irmãos, não caracteriza a hipótese de violência doméstica baseada no 

gênero, objeto da proteção especial da Lei Maria da Penha, ou seja, a violência 

baseada na supremacia construída culturalmente do homem sobre a mulher”
547

. 
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4.4.2.1 Competência criminal 

 

A competência criminal do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

compreende as infrações praticadas contra a mulher e as conexas. Aplica-se, por analogia, o 

artigo 78, IV, Código de Processo Penal que trata do concurso entre a jurisdição comum e 

especial, tal como se faz na hipótese de concurso entre a Justiça Comum Estadual e 

Federal
548

. 

Nas Comarcas em que não houver Juizado, a competência é acumulada pelas 

Varas Criminais, com direito de preferência (art. 33 e parágrafo único, da Lei nº 

11.304/2006). Apesar da terminologia “Juizado” não há qualquer semelhança entre os 

Juizados de Violência Doméstica e os Juizados Especiais Criminais, de modo que a 

competência não pode ser exercida perante estes juízos. 

No que tange à competência territorial criminal, por ausência de previsão legal, 

aplica-se a regra geral do Código de Processo Penal e tem competência o Juizado do local da 

consumação do crime (art. 70). Quanto às medidas protetivas, como se verá adiante, há 

possibilidade de a vítima escolher o foro. 

 

 

4.4.2.2 Competência para as medidas protetivas (civil) 

 

Aspecto muito positivo da lei diz respeito à competência para as medidas 

protetivas.  

Prevê o artigo 15, incisos I a III da Lei nº 11.340/2006, que para os processos 

cíveis, como o requerimento de medidas cautelares, a ofendida pode optar pelo juízo do seu 

domicílio ou residência, do lugar do fato, do domicílio do agressor. 

Esta regra confere agilidade à tramitação do pedido de medidas protetivas, 

possibilitando que a vítima solicite a cautela no local que lhe for mais conveniente. Além da 

agilidade, há o importante aspecto da segurança da vítima, que pode estar impossibilitada de 

transitar por localidades em razão de risco ou perseguição do agressor. 
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A competência cumulativa cível deve ser restrita às medidas urgentes e à 

homologação de acordos entre os envolvidos, sob pena de transformar o Juizado de Violência 

Doméstica em uma Vara Criminal/Familiar com questões infindáveis.  

Este acúmulo poderia tornar a Lei Maria da Penha inexequível, levando à 

falência dos juízos em razão do acúmulo de processos. Com o sistema falido, perderia a lei o 

aspecto fundamental da agilidade e efetividade da proteção da vítima. 

A Lei Maria da Penha não compreende todas as questões cíveis. Não 

“transformou o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Vara de 

Família. Ao revés, permitiu que o juiz criminal pudesse conceder certas medidas, em caráter 

de urgência, de natureza cível, tão somente”
549

. 

Essa restrição decorre do próprio texto da lei. Preceitua o artigo 13 da Lei nº 

11.340/2006 a competência para o processo, o julgamento e a execução das causas cíveis e 

criminais “decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher” (grifo 

nosso), com aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e do Código de Processo 

Civil, legislação específica da criança, adolescente e idoso, desde que não conflitem com 

aquela. 

Nos Tribunais, há entendimento predominante de que a competência das Varas 

Criminais ou Juizados de Violência Doméstica e Familiar é restrita às medidas protetivas de 

urgência Assim, foi decidido em um conflito negativo entre uma Vara Criminal e uma Vara 

Cível que a competência para a ação de separação era da Vara Cível, ainda que aplicadas 

medidas protetivas
550

.  

O juiz tem competência para aplicar não só as medidas protetivas da Lei Maria 

da Penha, mas também as medidas previstas no Código de Processo Penal e outras 

legislações. 

Embora não expressamente prevista, é possível a aplicação das medidas 

protetivas na Justiça Militar. 

A violência doméstica configurará crime militar se o fato estiver previsto no 

Código Penal Militar, bem como se ocorrer uma das situações previstas no artigo 9º do 

mesmo diploma, como, por exemplo, a relação intima de afeto entre militares em atividade. 
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 TJAC, Câmara Cível, Conflito Negativo de Competência nº 2006.002467-5 (4.448), Rel. Ciro Facundo de 

Almeida, j. 24.04.2007, DJ 07.05.2007. 
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Não  incide a agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal pois o Código Penal Militar não 

foi expressamente modificado pela Lei Maria da Penha
551

.  

Como já salientado, no caso de descumprimento, pode haver decretação da 

prisão preventiva
552

 

A competência dos Juizados Violência Doméstica esgota-se com o deferimento 

de medidas protetivas. Questões cíveis homologadas devem ser executadas nas Varas Cíveis 

ou de Família. Neste sentido, MARIA BERENICE DIAS refere que  

 

“ocorrendo inadimplemento do acordo, a demanda executória será proposta nas 

Varas de Família. Os recursos serão apreciados nas Câmaras Cíveis ou Câmaras 

Especializadas de Família dos Tribunais que já tenha atendido à recomendação do 

Conselho Nacional de Justiça” (Recomendação nº 05/2006)
553

. 
 

 

 

4.4.3 Impossibilidade da aplicação de penas pecuniárias isoladas e dos institutos da Lei nº 

9.099/95  

 

 

Em dois dispositivos, o legislador adota um tratamento mais rigoroso para o 

acusado por crime de violência doméstica: arts. 17 e 41 da Lei nº 11.340/2006. 

O artigo 17 proíbe a aplicação de penas de “cesta básica” ou prestação 

pecuniária, bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa. 

A referência à pena de “cesta básica”, modalidade inexistente no Direito, 

revela o temor do legislador quanto à transação penal. A Lei 9.099/95 institucionalizou o 

acordo com o agressor, normalmente beneficiado com a entrega de cesta básica no valor de 

um (ou meio) salário mínimo após agredir sua parceira, contribuindo para a impunidade e 

minimização da violência contra a mulher. O trauma do modelo consensual foi tão grande, 

que até se previu a proibição de “cesta básica”. 

                                                           
551

 A este respeito, ver: ROCHA, Abelardo Julio da. Da eventual aplicação de medidas protetivas previstas na Lei 

Maria da Penha nos casos de violência doméstica contra a mulher militar. Força Policial, São Paulo, n. 67, p. 

89-94, jul.-set. 2010. p. 91. 
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 O assunto foi abordado no item 3.2.3.1. referente à medida protetiva relacionada à posse e porte de arma de 

fogo. 
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 DIAS, Maria Berenice. A violência doméstica na justiça. Repertório de Jurisprudência IOB, São Paulo, v. III, 

n. 21, p. 670-667, 1ª quinzena nov. 2006. p. 668. 
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Ainda que as penas privativas não sejam de longa duração, estas preferem a 

uma pena pecuniária, pelo temor que causam no agressor e repercussão social. Com 

evidente finalidade de prevenir a violência e proteger a mulher, a disposição cria a 

consciência de que violência doméstica é crime e, por isso, apenada com prisão. 

Não há vedação à suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), 

nem ao regime aberto. Contudo, por ser tratar de crimes que envolvem “violência”, não 

tem cabimento a substituição da pena privativa por restritiva de direitos (art. 44, I, do 

Código Penal).  

Neste ponto, foi aprovada tese do Setor de Recursos Extraordinários e 

Especiais Criminais do Ministério Público do Estado de São Paulo, com a redação 

seguinte: 

 

“Tese nº 352: PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – CRIME COMETIDO 

COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE. Tratando-se de crime 

cometido com violência ou grave ameaça, incabível a hipótese de substituição da 

pena privativa de liberdade por sanções alternativas, em razão da expressa vedação 

disposta no inciso I, do artigo 44 do Código Penal”
554

 

 

O artigo 41 da Lei nº 11.340/2006, cuja constitucionalidade foi reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal, prevê que nos crimes de violência contra a mulher 

“independentemente da pena prevista, não se aplica o disposto na Lei 9.099, de 26 de 

setembro de 1995”
555

. 

A Lei nº 9.099/95 prevê quatro institutos despenalizadores: a) conciliação civil 

(art. 74); b) transação penal (art. 76); c) a representação para os crimes de lesão leve e lesões 

culposas (art. 88) e d) a suspensão condicional do processo (art. 89). 

A conciliação civil e a transação penal são proibidas pelo artigo 41 da Lei nº 

9.099/95. A prática persistente de conciliação do casal surge como ilegal e afrontosa à lei. 

Salvo para verificar a pertinência de medidas protetivas e eventualmente resolver questões 
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 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais. 

Tese nº 352. Aviso nº 451/2012, PGJ, publicado no Diário Oficial de 1º de setembro de 2012. 
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 Alegava-se a inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.340/2006 por afronta ao artigo 98, I, da 

Constituição Federal, no qual há previsão de julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo 

pelos Juizados Especiais Criminais. Contudo, competia ao legislador definir quais são a infrações penais de 

menor potencial ofensivo, como ocorreu na criação dos Juizados Especiais Criminais na Justiça Federal (Lei 

nº10.259/2001). Pela constitucionalidade, manifestaram-se ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA 

PINTO, referindo não haver impedimento para que “o legislador infraconstitucional inclua ou retire uma 

conduta do âmbito dos juizados” (Violência doméstica... cit., Op. cit., p. 191). 
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cíveis pontuais em audiência de justificação, o juiz não pode designar audiência para ouvir e 

conciliar as partes quanto ao aspecto criminal da lei. 

A representação já foi tratada em item anterior.
556

  

Por fim, questão tormentosa diz respeito à possibilidade da suspensão 

condicional do processo. Surgiram basicamente dois posicionamentos: 

Pela possibilidade de suspensão, sob o argumento de que o instituto não se 

destina unicamente às infrações de pequeno potencial ofensivo. Por uma questão de técnica 

legislativa, alega-se, foi inserido o artigo 89 na Lei nº 9.099/95, mas tem uma abrangência 

maior, que compreende as infrações de médio potencial ofensivo. 

                      Pela impossibilidade de suspensão, pois o benefício está no bojo da Lei nº 

9.099/95 e tem caráter despenalizador.  

Não se trata de questionamento restrito ao Direito brasileiro. Na Costa Rica, o 

artigo 25 do Código de Processo Penal, Lei nº 7.594, de 04 de junho de 1996
557

, prevê um 

instituo semelhante à suspensão condicional do processo, em que uma das condições do 

benefício é a reparação do dano, devendo haver concordância da vítima. Embora seja 

admitida uma reparação simbólica para delitos não patrimoniais, a doutrina não concorda com 

o benefício para a violência doméstica pois, além de vítima e agressor estarem em condições  

desiguais para negociação, “o dano causado às pessoas que sofrem de violência doméstica ou 

sexual é muito grave e não pode ser trocado por uma reparação simbólica”
 558

. 

No Chile, a legislação admite a suspensão condicional cumulada com medidas 

de proteção à vítima (art. 17 da Lei nº 20.066/2005). 

No Brasil, a questão foi pacificada em 24 de março de 2011, no julgamento do 

Habeas Corpus 106.202/MS, quando o Plenário do Supremo Tribunal, por votação unânime, 

decidiu pela constitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha ao afastar a suspensão 

condicional do processo, vedando a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 

9.099/95.  
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 A respeito ver item 4.2. deste trabalho. 
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 COSTA RICA. Código de Processo Penal da Costa Rica. Ley nº 7.594, de 04 de junho de 1996. Disponível em: 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoprocesalpenal.pdf. Acesso em: 05 jan. 2013. 
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 Tradução livre da autora. Versão original: “el daño que se provoca a las personas que sufren de violencia 

doméstica o sexual és muy grave y no puede ser canjeado por una reparción simbólica”. (BARABONA, Laura 

Navarro; SALAS, Jenny. Análisis de políticas de persecución criminal en delitos sexuales y en aquellos en los 

que media la violencia doméstica. Revista de Ciencias Jurídicas, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, n. 104, p. 138, mayo-agosto, 2004). 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoprocesalpenal.pdf
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Após a decisão do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça também firmou 

entendimento pela inaplicabilidade do artigo 89 da Lei 9.099/95
559

. Como já salientado, a 

questão restou pacificada no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 19 e da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424.  

Apesar deste posicionamento, a suspensão condicional do processo era um 

instituto útil à recuperação do agente pelos seguintes motivos: a suspensão pressupõe 

denúncia, o que garante a jurisdicionalização da violência; o período de prova permitia 

acompanhar agressor e vítima por no mínimo dois anos; como condições adicionais,  eram 

incluídas medidas protetivas e a frequência ao curso de reeducação do agressor. Contudo, ante 

o posicionamento firmado pela Corte, salvo alteração legislativa, não há como determinar-se 

o benefício. 

 

 

4.4.4 Atuação diferenciada do Ministério Público 

 

Como parte do processo inovador e dotado de efetividade, os artigos 25 e 26 da 

Lei Maria da Penha criaram um modelo de atuação diferenciada do Ministério Público, que 

extrapola suas funções de parte criminal. Além de acusador, o Promotor de Justiça surge 

como órgão protetor e interventor.  

Eis um dos pontos de efetividade da Lei Maria da Penha: a releitura do papel 

das autoridades públicas responsáveis pela persecução penal, conferindo-lhes poderes para 

proteger a vítima e romper o ciclo da violência. 

O Ministério Público atua sempre nos processos de violência, ou como parte, 

ou como fiscal da lei (art. 25 da Lei nº 11.340/2006). 

Além disso, a Lei prevê como atribuições do Ministério Público: a)requisição 

de força policial e serviços (art. 26, I); b) fiscalização dos estabelecimentos públicos e 

particulares de atendimento à mulher (art. 26, II); c) cadastro dos casos de violência (art. 26, 

III); d) requerimento de medidas protetivas em nome da vítima e de prisão preventiva (arts. 

19, caput e 20). 
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 Decisões do STJ pela impossibilidade de aplicação da suspensão do processo, enquanto instituto 

despenalizador da Lei 9.099/95: STJ, 5ª T., HC nº 162.657/MS (2010/0027691-8), Rel. Napoleão Nunes Maia 

Filho. j. 14.06.2011, v.u., DJe 01.08.2011; STJ, 5ª T., HC nº 203.374/MG (2011/0081715-4), Rel. Jorge Mussi, 

j. 16.06.2011, v.u., DJe 29.06.2011; STJ, 5ª T., HC nº 177.260/MS (2010/0116209-3), Rel. Jorge Mussi. j. 

14.04.2011, v.u., DJe 04.05.2011. 
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A requisição de serviços é imprescindível para a atuação ministerial. O 

Promotor de Justiça tem o dever de atender o público, as pessoas que comparecem em sua 

presença, aí compreendidas as vítimas de crimes e testemunhas. Nas situações mais graves, é 

necessário agir de pronto, encaminhando a vítima a um serviço ou adotando providências para 

resguardar sua segurança. Assim, se a vítima comparece perante o Promotor de Justiça 

dizendo que está sendo perseguida pelo agressor, é possível requisitar força policial. Ou, se a 

vítima está em evidente situação de perigo, pode ser encaminhada a um abrigo ou 

atendimento médico. 

A Constituição Federal confere ao Ministério Público o poder de requisitar 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (art. 129, VIII), bem como 

exercer outras funções compatíveis com sua finalidade (art. 129, IX). Na mesma linha, no 

Código de Processo Penal, consta o dever de a autoridade policial realizar as diligências 

requisitadas pelo Ministério Público (art. 13, II) e a requisição do inquérito (art. 5º, II). 

Nos termos da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 

12 de fevereiro de 1993
560

), o Ministério Público tem poderes para instaurar inquéritos civis e 

procedimentos administrativos, no curso dos quais pode expedir notificações e requisitar 

condução coercitiva (art. 26, a), requisitar informações, perícias e documentos (art. 26, b), 

promover inspeções e diligências (art. 26, c). Além disso, pode requisitar informações e 

documentos para instruir procedimentos ou processo em que oficie (art. 26, II), requisitar a 

instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível (art. 26, III) e requisitar 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, 

observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-

los (art. 26, IV). 

Em razão da notícia de crime de violência, está assim autorizada a requisição 

de serviços ou força policial, providências que podem influir na investigação ou processo (art. 

26, II, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).  

O Promotor de Justiça pode ainda requisitar serviços, requerer as medidas 

protetivas ou a decretação da prisão por descumprimento. Se não houver inquérito policial 

instaurado, ao mesmo tempo em que distribui as medidas protetivas e requisita os serviços, 

deve expedir ofício requisitando a investigação. Isto porque, como já salientado, as medidas 

protetivas estão vinculadas à persecução penal. 
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 BRASIL. Lei nº 8.625, de 11 de fevereiro de 1993. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8625.htm. Acesso em: 07 mar. 2013. 
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A Lei nº 11.340/2006 inova o tradicional poder de requisição de diligências na 

área criminal, para abranger a requisição de serviços ante a prática de um crime. 

Não se trata, aqui, de adotar providências de caráter coletivo, mas sim de adotar providências 

vinculadas à prática de um caso concreto, tal como acontece na requisição de diligências ou 

instauração de inquérito ante a prática de um crime. Sob o aspecto coletivo, ponderam 

ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO que o Ministério Público pode ajuizar 

ação civil pública para a criação de serviços,  

 

“mas jamais ordenar ao poder público que adote tais medidas, sob pena de indevida 

ingerência na esfera do Poder Executivo, capaz de subverter todo o sistema no qual 

se funda o pacto federativo”
561

 

 

Sob o aspecto administrativo, há o dever de fiscalizar estabelecimentos de 

atendimento à mulher, adotando medidas administrativas ou judiciais cabíveis (art. 26, II). 

Ante a notícia de irregularidades, pode haver a instauração de inquérito civil, firmando-se 

compromisso de ajustamento de conduta ou promovendo-se ação civil pública. 

No que tange às referidas medidas administrativas, adota-se por analogia o 

Estatuto do Idoso (arts. 65 a 68 da Lei nº 10.741/2003) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (arts. 95 a 97 e 191 a 193 da Lei nº 8.069/90). Melhor seria que o legislador 

tivesse tratado expressamente das infrações administrativas e respectivo procedimento, mas, 

ante a omissão do legislador, vale a aplicação subsidiária do artigo 13 da Lei nº 

11.340/2006
562

.  

Como exemplo da atuação diferenciada do Ministério Público, pode-se citar a 

criação do GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica – 

em São Paulo, em 2012, com atuação nos casos concretos bem como desenvolvimento de 

projetos de enfrentamento à violência
563

. 

A fim de orientar vítimas de violência doméstica, o Ministério Público de São 

Paulo lançou a cartilha: “Mulher Vire a Página”
564

. 
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 Violência doméstica... cit., p. 149. 
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 A respeito ver: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica... cit., p. 149. 
563

 GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São 

Paulo. Cartilha “Mulher Vire a Página”. Ato Normativo nº 736, de 17 de maio de 2012. Disponível em: 

<www.mp.sp.gov.br>. Acesso em: 09 mar. 2013. 
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 GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São 

Paulo. Cartilha “Mulher Vire a Página”. Disponível em: 
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4.4.5 Assistência judiciária (arts. 27 e 28 da Lei nº 11.340/2006) 

 

 

A assistência judiciária consiste no acompanhamento da vítima em todos os 

atos de investigação e processo, salvo o requerimento de medidas protetivas (art. 19 da Lei nº 

11.340/2006). Para tanto, há previsão de atendimento pela Defensoria Pública ou Assistência 

Judiciária gratuita (art. 28 da Lei nº 11.340/2006). 

Trata-se de importante medida para a defesa e reestruturação da mulher. No 

âmbito criminal, a assistência permite o ingresso com a queixa-crime nos delitos contra a 

honra e a intervenção da vítima como assistente de acusação. Sob o aspecto protetivo, 

defensor ou advogado pode requerer medidas de proteção, noticiar descumprimento de 

medida e juntar documentos, independentemente de habitação da vítima como assistente. 

Um aspecto importante diz respeito à promoção das ações cíveis, 

imprescindíveis para que a mulher consiga subsistir e romper o ciclo da violência. Com a 

assistência judiciária, caberá ao defensor ou advogado formular requerimentos e promover as 

ações cíveis pertinentes, dentro e fora do Juizado. 

 

 

4.4.6 Equipe de atendimento multidisciplinar 

 

 

A equipe de atendimento multidisciplinar constituiu grande inovação da Lei, 

rompendo-se com o tradicional processo criminal e dotando-o de efetividade. 

Esta equipe “interprofissional” já estava prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 151 da Lei nº 8.069/90), com a finalidade de fornecer subsídios por escrito, 

mediante laudos, ou verbalmente em audiência, bem como desenvolver trabalhos de 

aconselhamento, orientação, encaminhamento e prevenção, sob a imediata subordinação do 

juiz. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Cartilhas/cartilha_violencia_domestica_alt_0.pdf >. Acesso em: 09 

mar. 2013. 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Cartilhas/cartilha_violencia_domestica_alt_0.pdf
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O artigo 30 da Lei nº 11.340/2006 repete a previsão do Estatuto da Criança e 

do Adolescente com as adaptações para violência doméstica.  

À equipe – agora chamada de “multidisciplinar” – também compete fornecer 

subsídios por escrito ao juiz, Ministério Público e Defensoria Pública, “mediante laudos ou 

verbalmente em audiência”, bem como desenvolver trabalhos de orientação, 

encaminhamento, prevenção e outras medidas voltados à ofendida, ao agressor e aos 

familiares. 

Este dispositivo é um demonstrativo do caráter inovador do processo criminal 

por violência contra a mulher. A equipe multidisciplinar, além de atuar no processo, tem por 

finalidade “recuperar” os envolvidos no ciclo da violência. 

No processo, a equipe intervém elaborando relatórios ou prestando 

esclarecimentos em audiência de instrução e julgamento (art. 400 do Código de Processo 

Penal). Para os relatórios, é possível a formulação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, mas sua atuação consiste na análise do relatório, não se permitindo que o assistente 

intervenha durante a entrevista da vítima pela equipe nem que tenha contato direto com a 

vítima e sua família.  

Com efeito, o Código de Processo Penal prevê que o assistente técnico atuará 

“após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais” (art. 159, § 4º). 

Entendimento em sentido contrário, além de afrontar a finalidade protetiva da lei, poderia 

importar em indevida exposição da vida privada da vítima e sua revitimização. 

Além da autuação processual, a equipe deve desenvolver programas para a 

vítima, agressor e família. Sabe-se que o processo não rompe a violência, apenas a descortina 

para que o Estado intervenha.  

Nada impede a atuação de equipes multidisciplinares do Ministério Público e 

da Defensoria Pública. O artigo 29 da Lei nº 11.340/2006 é uma norma paradigma, que cria 

essa possibilidade jurídica de um processo penal multidisciplinar. Ademais, o dispositivo não 

exige a vinculação da equipe ao Poder Judiciário, como constava do 151 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente
565

. 
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 No referido dispositivo, consta que a equipe atuará “ (...) sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, 

assegurada a livre manifestação sob o ponto de vista técnico”. 
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4.5 O processo criminal por estupro de vulnerável 

 

 

Na violência doméstica, o processo por estupro de vulnerável traz uma 

particularidade complexa, que pode ser deduzida no binômio: dificuldade de provas versus 

consequências negativas da não comprovação. 

As meninas, crianças e adolescentes, são vítimas de crimes sexuais cometidos 

por padrastos, pais e outros parentes próximos no ambiente doméstico
566

. Segundo estatísticas 

realizadas no Município de Ponta Grossa, a maioria dos casos de violência sexual envolve 

padrasto (35%), seguindo-se os pais (25%)
567

. 

Trata-se do chamado “incesto ordinário”, pelo que se entende: “a) aquele que é 

mais frequente, o incesto pai-filha; b) que se trata de uma prática indigna, socialmente 

desqualificadora, seja para vítimas, seja para agressores; c) aquele que pode ser um processo 

que ocorre no lar de forma reiterativa, mesclando-se ao cotidiano na vida das pessoas”
568

. 

Há muita dificuldade de se provar o abuso praticado contra meninas, pois 

muitos atos sexuais não deixam vestígios e os abusadores são pessoas conhecidas. Contudo, 

caso o estupro revelado não seja demonstrado, além de ser recriminada dentro da própria 

família
569

, a vítima continua a viver sob o mesmo teto ou na presença do agressor 

“injustiçado”. 

A proteção à vítima – e a proteção de outras crianças, pois em regra o abusador 

infantil repete o ato – depende da forma como o processo penal criminal é conduzido. 

                                                           
566

 A respeito da Norma Técnica do Ministério da Saúde, reeditada em 22 de março de 2005, que permite a 

realização de aborto legal sem a apresentação do Boletim de Ocorrência pela vítima de estupro ver: NOGUEIRA, 

Sandro. A norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra 

mulheres e adolescentes. Repercussões sobre a in(segurança) dos médicos para praticar o aborto legal. Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo. Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 29 nov. 

2011. 
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 RIBEIRO, Marisa Marques; MARTINS, Rosilda Baron. Violência doméstica contra a criança e o adolescente: a 

realidade velada e desvelada no ambiente escolar. 7. reimpr. Curitiba: Juruá, 2011. p. 88. 
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 VAICIUNAS, Nancy; GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo; AZEVEDO, Maria Amélia. Incesto ordinário: a 

vitimização sexual doméstica da mulher-criança e suas consequências psicológicas. In: AZEVEDO, Maria 

Amélia; GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Infância e violência doméstica: fronteiras do conhecimento. 
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Estudos revelam algumas características comuns nestes crimes, que podem 

dificultar a prova do estupro, a seguir elencadas. 

 

 

4.5.1 Peculiaridades do processo por estupro de vulnerável 

 

a) Ausência de vestígios físicos 

 

As práticas sexuais contra meninas muitas vezes consistem em carícias, beijo, 

estimulação, manipulação genital, toque no órgão sexual do adulto ou sexo oral, mas em regra 

não há penetração. Estes atos sexuais não deixam vestígios, tornando inviável a comprovação 

material do delito. 

Com efeito, refere CHRISTIANE SANDERSON que 

 

“o pedófilo compulsivo pode ter um interesse em fotografar crianças, e é comum 

que prefira um envolvimento sexual limitado com elas. O foco pode ser no toque, na 

exploração da genitália da criança, em masturbação mútua ou em contato genital 

oral. O coito sexual completo ou a sodomia são menos usuais”
570

. 

 

Essas modalidades sexuais (manipulação genital, sexo oral, beijo, carícias) não 

são detectadas por perícias. Excepcionalmente, a vítima pode apresentar  infecção urinária ou 

vermelhidão, indicadores que, por si sós, não servem para comprovar o ato. 

Para a família, ante a ausência de conhecimento, o laudo de exame de corpo de 

delito negativo pode figurar como prova da inocência, mesmo que se trate de um ato sexual 

que não deixa vestígios. Restará, então, a palavra da vítima em face da palavra do agressor. 

 

b) Por medo ou culpa, algumas vítimas só revelam abusos por meio de “sinais” 

 

Para a criança e a adolescente, vítimas de crime sexual, é muito difícil romper 

o silêncio e acusar um conhecido ou familiar. Por isso, normalmente calam-se, mas mostram 

seu sofrimento por sinais: medo ou insatisfação com a presença do agressor, isolamento, 

baixo rendimento escolar, estimulação sexual. 
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Sempre há sofrimento. Ainda que não seja físico, o abuso causa danos 

psicológicos à vítima. Esse sofrimento  

 

“pode não ser físico, mas será sempre psíquico, com efeitos destruidores (Bigras, 

1967). Encerra muita vergonha, ligada a uma chaga narcísica (Agostini, 1987), o que 

o torna difícil de ser exteriorizado. Nem sempre é expresso por uma angústia 

aparente, pois a criança pode, como mostrou Summit (1983) adaptar-se às sevícias 

sexuais e a todo ambiente parental nocivo”
571

. 

 

c) Quando falam, as vítimas se retratam logo após a revelação 

 

Fenômeno muito comum diz respeito à retratação das vítimas de crimes 

sexuais, em razão da chamada “Síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual”
572

. 

A criança tende a retornar ao silêncio, pois não suporta o peso de ser a 

acusadora, a destruidora da paz da família. Assim, ante a retratação da vítima, pode-se ter uma 

falsa noção que o fato não ocorreu. Contudo, “vasta pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 

os fatos negados, após uma primeira confissão, eram, na maioria, fatos reais”, são essas 

crianças vítimas por duas vezes “dos abusos sexuais e da incredulidade dos adultos”
573

. 

 

d) O abusador é “um bom cidadão” 

 

Ao contrário do imaginário popular, o abusador não demonstra sua tendência 

socialmente. Em regra, é primário e de bons antecedentes, muito educado, bom cidadão, 

acima de qualquer suspeita. Se assim não fosse, não conseguiria se aproximar e ganhar a 

confiança da criança e de seus familiares. 

CHRISTIANE SANDERSON refere que  

 

“o pedófilo compulsivo é, com frequência, aceito por membros da comunidade e é 

tido em alta consideração por adultos que não têm nenhum conhecimento de seu 

comportamento. Se exposto, membros da comunidade muitas vezes ficam chocados 

e reagem com descrença. A recusa em acreditar na criança reforça o poder que um 

pedófilo como esse exerce na comunidade local, permitindo-lhe evitar que seja 
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descoberto e exposto. Esses pedófilos podem nunca ser pegos e, consequentemente, 

não constam nos registros oficiais”
574

. 

 

 

e) Os agressores exercem controle sobre as vítimas 

 

Os abusadores “escolhem” vítimas mais jovens ou mais próximas, sobre as 

quais exercem domínio e controle. O desejo sexual pela criança ou pelo adolescente comanda 

a conduta do agente, mas pelo medo da punição seleciona vítimas sobre as quais tenha poder. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos com a entrevista de 20 agressores 

identificou que: em média, cada agressor abusou de 7.3 vítimas, sendo a idade mínima 18 

meses, com maior incidência de meninas; o medo de ser descoberto “irá influenciar na sua 

estratégia em relação à criança: preferirão crianças que não os denunciem; um deles, por 

exemplo, revela que por essa razão escolhe crianças de menos de sete anos de idade”; para 

controlar a vítima “os agressores utilizam, em regral, a autoridade do adulto sobre a criança e 

a isolam das outras pessoas”; em regra não usam ameaças diretas, mas “se aproveitam do fato 

de serem maiores, de sua autoridade de adultos. O agressor pode, assim, sugerir à criança que 

a revelação do abuso poderá feri-lo, ferir aos dois e às outras pessoas que vivem em torno 

deles”
575

. 

 

f) O abusador é alguém da família ou conhecido da vítima 

 

Estatísticas revelam que a maior incidência de crimes sexuais ocorre “dentro de 

casa” por parentes ou conhecidos da vítima, o que dificulta a revelação pela vítima e a 

manutenção de sua palavra durante a investigação ou processo. 

BERNARD BOUHERT, DOMINIQUE PERARD e MICHEL ZORMA mencionam que, 

em estudos realizados na França, constatou-se que normalmente o abusador é homem e, entre 

os responsáveis pelos crimes, em dois terços dos crimes “são pessoas conhecidas das vítimas 

(58, ou seja, 63%), inclusive pertencentes ao círculo familiar (que representa 17%)”. Referem 
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ainda um estudo no qual apurou-se que 74% dos casos envolvia autor conhecido e, nos abusos 

famílias, em 48% o responsável era o pai
576

. 

A motivação do abuso sexual incestuoso nem sempre é a mesma. CHRISTIANE 

SANDERSON refere que estudos realizados em 1990, com 118 pais que abusaram das filhas, 

indiciaram cinco tipos de abusadores incestuosos
577

: a) “Os sexualmente preocupados” (26%): 

os pais tem obsessão sexual pelas filhas; b) “Os que regridem à adolescência” (33%): os pais 

se sentem atraídos sexualmente pelas filhas na fase da puberdade, com a mudança do corpo da 

menina. Sentem-se adolescentes novamente; c) “Os que buscam um instrumento de 

autosatisfação” (20%): para esses pais, a motivação é simplesmente a satisfação sexual e as 

filhas atuam como um “instrumento” para satisfazer seus desejos; d) “Os emocionalmente 

dependentes” (10%): pais que se consideravam “fracassados e eram solitários, carentes e 

deprimidos”; e) “Os vingativos raivosos”  (10%) – pais que praticavam os abusos motivados 

por raiva da filha e/ou da mãe, por ciúmes ou desatenção. Esses, “estavam mais propensos a 

se dedicar a abusos sádicos, como espancá-las, amarra-las ou amordaça-las”
 578

. 

Qual seria a solução para se processar o abusador e dar efetividade ao processo 

por estupro de vulnerável? 

As peculiaridades permitem fixar premissas e, a partir delas, traçar estratégias 

jurídicas. Assim: 

 

 

4.5.2 Premissas para o enfrentamento do estupro de vulnerável 

 

 

a) 1ª Premissa: Os atos sexuais em regra não deixam vestígios 

 

Solução: não condicionar a apuração do ato sexual ao laudo pericial. Avaliar se 

a vítima já recebeu atendimento médico por doença venérea, infecção urinária ou outro 

sintoma que pode estar ligado à sexualidade.  
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Ademais, a prova do crime pode ser feita por avaliação da vítima pela equipe 

multidisciplinar do juízo para se constatar a “Síndrome do Trauma do Estupro”
579

. 

 

 

b) 2ª Premissa: As vítimas revelam os abusos por “sinais” 

 

Solução: verificar a presença de indicadores de violência, como 

comportamento sexualizado, medo de adultos, abandono escolar, um conhecimento sexual 

incompatível com a idade (como a referência à ejaculação).  

 

 

c) 3ª Premissa: As vítimas se retratam na fase judicial 

 

Solução: verificar o motivo pelo qual a vítima está se retratando e, 

principalmente, qual o contexto familiar a que está submetida. Nesta hipótese, sugere-se o 

atendimento da vítima pela equipe multidisciplinar do juízo, bem como o acompanhamento da 

vítima por psicóloga durante o depoimento. 

 

 

d) 4ª Premissa: Os abusadores exercem poder sobre a vítima 

 

Solução: afastar o agressor da vítima durante o inquérito e processo, mediante 

a adoção de medidas protetivas de proibição de aproximação, de contato e, havendo poder 

familiar, de suspensão de visitas. No dia da audiência, devem ser tomadas cautelas para que a 

vítima não “veja” ou tenha qualquer contato com o abusador. 

Por fim, importante mencionar quais sãos os indicadores da violência que 

podem auxiliar ou direcionar a produção da prova. CARLA OLIVEIRA PASSOS DA SILVA e 
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KÁTIA MARIA PEREIRA BRASIL referem uma tabela com esses indicadores, transcrita 

integralmente a seguir
580

: 

 

 

Indicadores físicos da 

criança/adolescente 
Comportamento da criança/adolescente Características da família 

Dificuldades de caminhar. 

Infecções urinárias. 

Secreções vaginais ou penianas. 

Baixo controle dos esfíncteres. 

Pode apresentar DST, enfermidades 

psicossomáticas. 

Roupas rasgadas ou com mancha de 

sangue. 

Dor ou coceira na área genital ou na 

garganta (amidalite gonocócia). 

Dificuldades para urinar ou deglutir. 

Edemas e sangramento da genitália 

externa, regiões vaginal e anal. 

Cérvice, vulva, períneo, pênis ou 

reto edemaciados ou hiperremiados: 

intróito vaginal ou corrimento. 

Vergonha excessiva. 

Autoflagelação. 

Comportamento sexual inadequado para sua 

idade, regressão a estado de desenvolvimento 

anterior. 

Tendências suicidas. 

Fugas constantes de casa. 

Mostra interesse não usual por assuntos sexuais 

e usa terminologia inapropriada para a idade; 

conduta muito sexualizada. 

Masturba-se excessivamente. 

Desenha órgãos genitais além de sua 

capacidade etária. 

Alternância de humor retraída x extrovertida. 

Resiste a participar de atividade físicas. 

Relata avanços sexuais de adultos. 

Resiste a voltar para casa após a aula. 

Mostra medo de lugares fechados. 

Tenta mostrar-se “boazinha”. 

Ausência escolar, por motivos insubsistentes. 

Apresenta vestimenta inadequada ao clima. 

Problemas físicos ou necessidades não 

atendidas. 

Fadiga constante. 

Pouca atenção. 

Muito possessiva com a criança, 

negando-lhe contatos sociais 

normais. 

Acusar a criança de 

promiscuidades ou sedução 

sexual: o agressor pode ter sofrido 

esse abuso na sua infância. 

Acredita que a criança tenha 

atividade sexual fora de casa. 

Crê que o contato sexual é uma 

forma de amor familiar. 

Pode abusar de álcool ou drogas. 

Sugere ou indica discórdia 

conjugal ou dificuldades de se 

relacionar com adultos. 

Indica isolamento social ou a 

condição de família 

monoparental. 

Mostra conduta impulsiva e 

imatura. 

Tende a culpar os outros por 

dificuldades da vida. 

Tende minimizar a seriedade da 

situação. 
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4.6 Análise da efetividade do processo criminal por violência 

 

 

O processo penal criminal por violência doméstica é um instrumento hábil para 

a finalidade a que se destina, reprimir e ao mesmo tempo prevenir a violência doméstica. 

A Lei Maria da Penha inovou na medida em que modificou as funções das 

autoridades públicas responsáveis pela persecução penal, que ressurgem como agentes 

transformadores. Trata-se de uma importância providência, pois a Polícia Civil e o Ministério 

Público, amparados pelo aparato do Estado, têm melhores condições de atender, orientar e 

encaminhar as vítimas. 

O processo penal criminal, por si só, não é capaz de romper a violência, mas 

constitui um instrumento de transformação na vida da vítima, do agressor e da 

conscientização social.  

A este respeito, a inviabilização dos institutos despenalizadores obriga o 

Estado a atuar e, além disso, demonstra para a sociedade que a violência contra a mulher não 

é infração de pouca importância ou compatível com sanções pecuniárias. 

A ação penal pública incondicionada por lesão corporal é a que mais se 

coaduna com as peculiaridades da violência contra a mulher. O medo, o silêncio, a inversão 

da culpa, o ciclo da violência e a revitimização são fatores que levam à retratação da vítima, o 

que a recoloca numa situação de perigo.  

A informalidade nos procedimentos de violência doméstica constituiu um fator 

positivo. Há possibilidade de se provar a materialidade por documento médico, prescindindo-

se de laudo pericial. Trata-se de disposição importante já que as vítimas costumam desistir na 

fase de “Lua de mel”, que ocorre após o registro da ocorrência, e muitas não se submetem a 

exame de corpo de delito. A informalidade impera também no requerimento das medidas 

cautelares, assegurando-se a proteção adequada e ágil à mulher. 

Por fim, a intervenção da equipe multidisciplinar permite incorporar 

conhecimento extrajurídico ao processo, avaliando-se de modo mais circunstanciado a vítima, 

o agressor e a família. 
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CONCLUSÕES 

 

 

1. O estudo da legislação brasileira evidencia que apenas recentemente a 

mulher foi objeto de proteção jurídica. Até a reforma introduzida no Código Penal pela Lei nº 

11.106/2005, os tipos penais objetivavam proteger não a mulher em si, mas a honra da família 

e a função social da mulher, tanto que o casamento com a vítima acarretava a extinção da 

punibilidade do acusado de crime sexual. Com a Lei Maria da Penha criou-se um sistema de 

proteção da mulher. 

2. Nas Ordenações Filipinas a mulher era tratada como um ser inferior e sem 

capacidade, sem direito a estudar e trabalhar. Contudo, é possível afirmar que estavam 

presentes algumas sementes da proteção de gênero nesse ordenamento, como a preservação 

do patrimônio das mulheres inocentes no crime de lesa majestade e a proibição de isenção de 

pena do agente no estupro com força. 

3. Houve o início do fortalecimento das mulheres no Brasil Império, com a 

possibilidade de estudo de primeiro grau e a humanização do Direito, mas a proteção da 

mulher ainda estava condicionada à sua moralidade, com a referência nos tipos penais a 

expressões como “virgem”, “honesta” e “prostituta”. Por estes motivos, pode-se concluir que, 

embora prevista expressamente na Constituição do Império, a igualdade de todos perante a lei 

não se aplicava às mulheres. 

4. Na República, houve importantes modificações, como o reconhecimento do 

direito ao voto na Constituição de 1934. Entretanto, a existência de um Código Civil 

patriarcal – que considerava as mulheres relativamente incapazes após o casamento – e um 

Código Penal marcado pela discriminação não permitiam à mulher exercer direitos em 

igualdade com homens, nem se opor à violência. 

5. A igualdade entre homens e mulheres, embora formalmente prevista na 

Constituição Federal de 1988, começou a ganhar efetividade com a reforma legislativa 

subsequente, especialmente com a Lei Maria da Penha, que instituiu uma discriminação 

positiva compatível com a igualdade material e proibiu a conciliação nos casos de crimes de 

violência doméstica, afastando a incidência da Lei nº 9.099/95. 
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6. O sistema internacional de proteção à mulher é representado por dois 

instrumentos: a Convenção CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, que têm âmbitos 

complementares e criam obrigações aos Estados-partes de enfrentamento à violência contra a 

mulher. A importância destes instrumentos é evidenciada pela condenação do Brasil no caso 

“Maria da Penha”. 

7. Na América Latina, a proteção à mulher tem ocorrido mediante legislação 

específica de defesa da mulher ou da família, tal como na Argentina e no Chile 

respectivamente. Nos Estados Unidos, o enfrentamento à violência tem contornos diferentes 

em cada Estado, mas há medidas de proteção à mulher em todos, com variações quanto às 

espécies e a duração. 

8. Na África, embora alguns países possuam legislação específica de proteção 

da mulher, persistem atos de violência naturalizados pela cultura, como a mutilação de 

mulheres para conter sua sexualidade. Apontada como uma referência, a legislação de Angola 

tem falhas que prejudicam sua efetividade, pois adota um modelo conciliatório e pode haver 

desistência da queixa, a todo momento, pela vítima. 

9. No continente asiático, a violência de gênero está fortemente arraigada na 

sociedade, graças aos padrões culturais e religiosos de inferioridade da mulher. Apesar da 

existência de legislação específica em alguns países, persistem graves violações aos direitos 

das mulheres, como os estupros na Índia, a violência endêmica no Afeganistão, o abandono de 

meninas na China, o casamento de meninas menores de dez anos no Irã e a discriminação 

religiosa em Israel. Pode-se constatar, assim, que o enfrentamento da violência na Ásia deve 

compreender uma atuação multidisciplinar para modificar padrões sociais. 

10. Na Europa, o enfrentamento à violência contra a mulher tem ocorrido de 

duas formas: mediante a criação de tipos penais específicos, como os crimes de maus tratos e 

de stalking, além da adoção de legislação de proteção à mulher. Neste ponto, pode-se afirmar 

que a legislação europeia contempla relevantes aspectos de proteção. Assim, na Espanha a 

legislação contém enfoque multidisciplinar e prevê a violência de gênero e, em Portugal, há 

previsão de adiantamento da indenização para vítimas de violência, além de a lei mencionar 

como vulnerável a mulher submetida à vitimização. 

11. A Lei Maria da Penha não ofende a Constituição Federal. Ao contrário, 

instrumentaliza a justiça social para as mulheres, pois cria mecanismos para promover uma 
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sociedade livre e para eliminar a discriminação de gênero (art. 3º da Constituição Federal). 

Além disso, a Lei Maria da Penha está fundada na igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, 

I, da Constituição Federal) e na proteção da família como base da sociedade (art. 226 da 

Constituição Federal).   

12. O conceito de gênero, pressuposto para a aplicação da Lei Maria da Penha, 

compreende uma relação assimétrica de poder, com dominação do homem e submissão da 

mulher, em que há naturalização das diferenças. Pode-se concluir, em poucas palavras, que a 

violência, em razão do gênero, é exercida simplesmente porque o agressor é homem e a 

vítima é mulher. 

13. Todas as formas de violência contra a mulher previstas na Lei Maria da 

Penha encontram correspondência típica na legislação penal, o que comprova o caráter 

atemporal da lei de gênero brasileira. O estudo dos tipos penais é imprescindível para 

identificar as condutas violadoras, desmistificando-se a noção de que violência contra a 

mulher equivale à violência física. 

14. A violência física configura vias de fato, lesão corporal, tortura ou 

homicídio e tem o aspecto da visibilidade dos vestígios corporais deixados pelo agressor, o 

que facilita a apuração do fato. Embora seja uma das formas de violência mais noticiadas, 

normalmente ocorre após a prática da violência moral e psicológica. 

15. A violência psicológica representa um padrão de relacionamento em que o 

homem subjuga e controla a mulher, podendo caracterizar uma perseguição incessante, 

tipificada no Direito estrangeiro como stalking. No Brasil, a violência psicológica revela-se 

pela prática de perturbação da tranquilidade, ameaça, sequestro ou cárcere privado e tortura. 

Pode-se afirmar que a legislação brasileira é omissa por não conter o tipo penal de stalking. 

16. A violência sexual tem sua manifestação mais veemente nos crimes de 

estupro e de estupro de vulnerável. Partindo de uma abordagem multidisciplinar da violência 

contra a mulher, é possível afirmar a ocorrência de estupro de vulnerável da mulher adulta 

que, em razão da debilidade física ou emocional gerada pela vitimização, não consegue 

oferecer resistência. 

17. A violência patrimonial em regra configura os crimes de roubo, furto, dano 

e destruição de documentos. Apesar da tipificação, conclui-se que não há efetividade da Lei 

Maria da Penha no enfrentamento da violência patrimonial entre cônjuges e conviventes, em 
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relacionamento atual ou passado, em razão das imunidades absoluta e relativa dos artigos 181 

e 182 do Código Penal. Para que a Lei Maria da Penha represente um instrumento hábil, o 

Código Penal deve ser modificado para ressalvar as imunidades quando houver incidência da 

Lei Maria da Penha, ou deve ser adotado o entendimento de que as imunidades não têm 

aplicação por se tratar de “violência” patrimonial contra pessoa (art. 183, I, do Código Penal). 

19. A violência moral, representada pelos crimes de calúnia, difamação e 

injúria, está sujeita à ação penal privada, o que dificulta o acesso da vitima à Justiça. Outro 

aspecto que retira a efetividade da lei quanto à violência moral é a possibilidade de 

conciliação nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal.  

20. Apesar das críticas salientadas, evidencia-se na tese que o modelo legal de 

violência introduzido pela Lei Maria da Penha tem o grande mérito de proporcionar uma 

efetividade atemporal, já que o processo protetivo e o processo criminal subsistem no tempo 

apesar das deficiências e transformações da legislação penal. 

21. A Lei Maria da Penha não tem caráter unicamente repressivo. Como 

demonstrado na tese, na verdade, criou um modelo diferenciado, dotado de efetividade para 

proteger a vítima, reeducar o agressor e romper o ciclo da violência, ora denominado processo 

penal protetivo. 

22. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha ostentam natureza 

cautelar, estão vinculadas à persecução penal e não se sujeitam  ao prazo de 30 dias previsto 

no art. 806 do Código de Processo Civil. Para que sejam deferidas, há necessidade de que 

tenha, ao menos, sido instaurado o inquérito policial. 

23. As medidas cautelares que obrigam o agressor são de grande importância, 

destacando-se as medidas de proibição de aproximação, proibição de contato e proibição de 

frequentar determinados lugares, como a residência e local de trabalho da vítima. Além da 

fiscalização exercida pela vitima, é possível usar a monitoração eletrônica para garantir o 

cumprimento das medidas. 

24. A reeducação do agressor é uma medida protetiva genérica ou atípica, 

imprescindível para modificar o padrão comportamental violento e evitar a reiteração da 

conduta, pois o agressor não se vê como alguém que pratica o crime e normalmente atribui a 

responsabilidade do ato à vítima. 
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23. São de extrema importância as medidas de proteção destinadas à mulher e 

aos dependentes, que contemplam aspectos relacionados à sua segurança e preservação do 

patrimônio.  

24. Os aspectos mais relevantes sob o ponto de vista da agilidade e efetividade 

da proteção da mulher são: a capacidade postulatória da vítima (art. 12, § 1º, da Lei nº 

11.340/2006); a extensão das medidas protetivas a testemunhas e familiares da vítima (art. 22, 

III, a e b, da Lei nº 11.340/2006); tramitação célere, pois há o prazo de 48 horas para o 

encaminhamento do pedido pela autoridade policial (art. 12, III, da Lei nº 11.340/2006) e o 

mesmo prazo para o juiz decidir (art. 18, da Lei nº 11.340/2006); caráter rebus sic stantibus 

das medidas, que a todo tempo podem ser substituídas ou revistas (art. 19, § 2º, da Lei nº 

11.340/2006); e possibilidade de decretação da prisão preventiva, inclusive no curso do 

inquérito policial (art. 20 da Lei nº 11.340/2006). 

25. Há duas hipóteses independentes de prisão preventiva para a violência 

contra a mulher: art. 20 da Lei nº 11.340/2006 e art. 313, III, do Código de Processo Penal. 

Esta prisão cautelar pode perdurar por tempo superior à expectativa de pena para garantir a 

segurança da vítima e, além disso, deve estar fundamentada no 312 do Código de Processo 

Penal, conjugando os já referidos dispositivos. 

26. Pelos estudos realizados, foi possível identificar na tese que a Lei Maria da 

Penha conferiu nova leitura ao processo penal criminal. Embora não tenha criado um rito 

completamente novo, trouxe modificações importantes para a efetividade do processo, como a 

proibição de institutos despenalizadores e a ampliação da atuação das autoridades públicas. 

27. A ação penal nas infrações de lesão corporal e vias de fato contra a mulher 

em situação de violência é pública incondicionada, ante o disposto no artigo 41 da Lei nº 

11.340/2006 e a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.424. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, de caráter 

vinculante, não se admite nenhuma interpretação em sentido contrário. 

27. No inquérito policial de crime praticado com violência contra a mulher, a 

Polícia Civil ressurge como uma instituição que deve exercer função mista: preventiva e 

repressiva, competindo-lhe socorrer, atender e informar a vítima quanto aos seus direitos, 

além de solicitar com presteza as medidas protetivas. 
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28. A competência material dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher pressupõe a existência de três requisitos cumulativos: que se trate de 

violência de gênero (art. 5º, caput, da Lei nº 11.340/2006), prática dessa violência no âmbito 

da unidade doméstica, no âmbito da família ou em relação íntima de afeto (art. 5º, I a III, da 

Lei nº 11.340/2006) e tipificação correspondente a uma das formas de violência previstas na 

Lei – física, psicológica, sexual, patrimonial e moral (art. 7º, I a V, da Lei nº 11.340/2006). 

29. A competência civil está restrita às medidas cautelares, vinculadas à prática 

de um crime, de modo que ações como separação, divórcio e outras ações civis devem ser 

propostas nas Varas Cíveis ou de Família. 

30. O Ministério Público tem sua função revista na área criminal, com poderes 

para requisitar força policial, serviços e atender as vítimas. Além disso, passa a atuar de forma 

coletiva para fiscalizar os estabelecimentos de atendimento à mulher, cadastrar os casos de 

violência e desenvolver projetos para prevenir a prática de violência de gênero, podendo 

contar com equipe técnica de apoio. 

31. Constituem inovações importantes, trazidas pela Lei Maria da Penha, para 

o processo criminal a assistência judiciária destinada à vítima, que não precisa habilitar-se 

como assistente de acusação para intervir no feito, e a autuação de uma equipe 

multidisciplinar na área criminal, vinculada ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. 

32. A violência contra a mulher é cultural, social e histórica. Reflete padrões 

apreendidos, naturalizados e repetidos por pessoas de todas as classes sociais e idades. Por 

isto, seu enfrentamento deve resultar de uma visão multidisciplinar compatível com a 

complexidade do fenômeno. Embora a Lei Maria da Penha tenha sido concebida como um 

instrumento hábil para modificar a realidade, a efetividade do processo penal protetivo e do 

processo penal criminal está condicionada à incorporação de conceitos multidisciplinares 

pelos aplicadores do Direito, que permitam compreender a vítima, o agressor e a retratação da 

vítima. Este é o único caminho: conhecer a violência para dar efetividade à Lei Maria da 

Penha. 
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