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RESUMO 

 

O Presente trabalho procura estudar o tema da violência domestica contra a 

mulher abordando os aspectos mais importantes da lei 11.340/06, que inovou o 

tratamento da violência doméstica, criando mecanismos para coibir este tipo de 

crime no país. 

Mais do que examinar a lei em seus termos, o presente trabalho pretende 

apresentar uma visão mais ampla sobre o tema, examinando vários outros temas 

que giram em torno da violência doméstica, desenvolvendo visão realista do tema, 

onde esclarece que a lei simplesmente, ainda que tenha sua força coercitiva, de 

nada adiantara para mudar a realidade da violência doméstica no Brasil, caso não 

sejam encontrados meios para que a lei se torne efetiva. 

Serão abordados os aspectos históricos da violência doméstica, a 

constitucionalidade da lei , os motivos que levaram a denominação da lei como 

“Maria da Penha”, o estudo das convenções Internacionais que tratam do assunto, 

além da análise do caso que deu origem à denúncia apresentada perante a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, bem como o entendimento prático 

da lei pelos tribunais. 

O trabalho explicará as mudanças de natureza procedimental com relação a 

violência doméstica inovados pela lei  11.340/06, como também estudará as 

principais inovações da lei quando se trata das medidas protetivas de urgência 

criadas pela lei para dar suporte as mulheres e as famílias vítimas de violência 

doméstica e familiar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



INTRODUÇÃO 

 

 

Avaliar a lei nº. 11.340, de 7 de agosto de 2006 é mais do que se debruçar 

sobre os seu 46 artigos e tirar suas conclusões das mudanças e das conseqüências 

legais que a lei institui no tratamento da violência doméstica no pais. É preciso mais 

do que isso. Para que se entenda a lei, é necessária uma análise histórica profunda. 

É fundamental o conhecimento da estrutura social que se montou para 

exploração e submissão da mulher, bem como a imposição de papeis inferiores na 

sociedade. A partir da segunda metade do século XX movimentos feministas 

começaram a surgir em todo mundo lutando contra a desigualdade de papeis entre 

homens e mulheres e iniciando um processo de mudanças na sociedade. A lei 

11.340/06 é a representação brasileira dessa luta.  

 A lei 11.340/06, apelidada de lei Maria da Penha, fazendo uma referencia a 

uma vítima cearense que devido a duas tentativas de homicídio de marido e 

agressor ficou tetraplégica, e pela busca incansável de justiça que durou quase 20 

anos virou símbolo nacional da luta contra violência domestica no país. Após uma 

condenação internacional da Organização dos Estados Americanos em face de 

desídia do Estado brasileiro para a resolução deste caso, é que o Brasil finalmente 

cumpriu seus compromissos firmados nas convenções e tratados internacionais que 

é signatário. Este é inclusive o motivo da referencia da lei Maria da Penha a 

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres e à Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência 

contra a Mulher. 

É bem verdade que a lei chega tarde, mas em um momento importante. 

Tempos em que tratamento da violência doméstica a partir da Lei dos juizados 

especiais era duramente questionado. A forma com que os casos de violência 

doméstica eram resolvidos gerou certa insatisfação na sociedade bem como 

motivou certa sensação na sociedade de impunidade para estes casos.  A lei é 

importante, vem com a melhor das intenções, tem como idéia embrionária um 

projeto desenvolvido por ONG’s que trabalham com violência doméstica, que vivem 

o dia-a-dia e o drama das vítimas. Sem dúvida significa um avanço e uma vitória da 

luta feminina, mas que não é imune de criticas, as quais analisamos da maneira 

mais imparcial possível.  



O objetivo da pesquisa é avaliar não só as mudanças e conseqüências legais 

que surgiram com a entrada da lei, é avaliar os motivos que levaram o legislador a 

estabelecer certo protecionismo ao sexo feminino, examinar sua 

constitucionalidade, bem como comparar a inovação trazida pela nova lei com o 

tratamento anterior dos Juizados especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

 
2 BREVE HISTÓRICO 

 

 

Sancionada pelo presidente da república em 22 de Setembro de 2006, a lei 

11.340/2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica no Brasil. A lei 

Maria da Penha, como é chamada, traz a esperança de que com as modificações 

no tratamento da violência domestica ínsitos no novo diploma, os números desse 

tipo de violência no Brasil possa diminuir. Porém, não se pode pensar que a lei será 

a solução de todos os problemas, é preciso muito mais do que tão-somente uma 

nova lei para superar o problema dos altos índices de violência, aliás, esse 

pensamento parece que é típico do legislador brasileiro. 

 A pessoa curiosa que procurar saber por que a lei 11.340/06 levou esse 

apelido de Maria da Penha, vai descobrir que o motivo da homenagem não é nada 

bom, pelo contrario é digno de vergonha para toda a Justiça Brasileira, que agiu 

com estrema desídia no caso de Maria. Poderia-se considerar Maria da Penha 

como só mais uma, entre as milhões de mulheres no Brasil que sofrem ou que 

sofreram com a violência de seus parceiros, porém ao invés do silêncio, típico na 

maioria dos casos de agressões, ela decidiu denunciar, e lutou até o fim até para 

que seu agressor fosse condenado. E quantas outras não conseguem vencer a 

submissão que lhe são impostas. O número de mulheres que são vítimas deste tipo 

de violência é realmente assustador, e não é difícil encontrar uma pessoa que é 

vítima ou que pelo menos conheça um lar onde a prática violência contra pessoas 

da família é comum. A cearense Maria da Penha Fernandes, foi vítima de duas 

tentativas de homicídio por seu marido, Marco Antonio Herida Viveiros.1 Na Primeira 

vez, Marco simulou um assalto na residência da família, e disparou nesta 

simulação, um tiro de espingarda contra sua esposa, enquanto dormia.2 Disparo 

                                                 
1 O fato das tentativas de assassinato ocorrer dentro da suas próprias casas, não causa espanto, quando se sabe 
que: ”De cada cem brasileiras assassinadas, setenta são vítimas de suas relações domésticas, evidenciando que, 
ao contrario dos homens, as mulheres perdem suas vidas no “espaço privado” ”. FEGHALI Apud DIAS, Maria 
Berecine A lei Maria da Penha na Justiça: A Efetividade da lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e 
familiar contra a mulher – São Paulo :. Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 25 
2 CUNHA, Rogério Sanches e Pinto. Violência Doméstica. Lei Maria da Penha (lei 11.340/2006) Comentada 
artigo por artigo. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 21 “O ato foi marcado pela 
premeditação. Tanto que seu autor, dias antes, tentou convencer a esposa a celebrar um seguro de vida em, do 



este que lesionou a terceira e quarta vértebra da vítima, e por conseqüência veio a 

deixá-la paraplégica. Não satisfeito, (paraplégica, imagina, deve ser pouco 

sofrimento pra ela) Marco Antonio, passado pouco mais de uma semana, se 

empenhou em nova tentativa, só que dessa vez, o agressor tratou de providenciar 

para que, enquanto Maria tomava banho, recebesse uma descarga elétrica no 

banheiro da família.3 Pronunciado em 31 de outubro de 1986 4, o réu foi submetido 

a júri popular em 4 de maio de 1991, data em que  foi condenado, mas que devido a 

um recurso de defesa, que suscitou a nulidade do julgamento, em razão de falha na 

elaboração dos quesitos, foi submetido a novo júri popular, em dia 15 de março de 

1996, quando foi condenado novamente, e em razão de recursos dirigidos aos 

tribunais superiores, apenas em setembro de 2002 que o autor foi finalmente preso.  

 Porém ainda em 1998, a Comissão interamericana de direitos humanos5, 

tomou conhecimento do caso através de uma denúncia encaminhada pela própria 

Maria da Penha, juntamente com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional 

(CEJIL), e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para as defesa dos direitos da 

mulher (CLADEM). Como esta denúncia, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, elaborou em 16 de abril de 2001 o relatório 54\2001 sobre o caso, e que 

indicou os erros do Estado brasileiro na condução das investigações, bem como 

criticou a demora para a punição do agressor de Maria da Penha. E que, apesar do 

Brasil fazer parte da Convenção Americana ratificada pelo Brasil em 25 de 

Setembro de 1992 e da Convenção de Belém do Pará, Ratificada pelo Brasil em 27 

de novembro de 2005 não assumiu os compromissos inerentes a estes tratados 

internacionais.  

                                                                                                                                                        
qual ele seria beneficiário. Ademais, cinco dias antes da agressão, ela asssinara em branco, um recibo de venda 
de veiculo de sua propriedade, a pedido do marido.” 
3 A segunda tentativa de homicídio também foi premeditada, como ressalta Rogério Sanches Cunha, “Nesse 
momento entendeu o motivo pelo qual, há algum tempo o marido utilizava o banheiro das filhas para banhar-se, 
restando evidente ter sido ele também o mentor dessa segunda agressão” CUNHA, Op. Cit. p.11 
4 FERNANDES Apud CUNHA, Op. Cit. p.12 “Embora negasse a autoria do primeiro ataque, pretendendo 
simular a ocorrência de um assalto à casa onde moravam, as provas obtidas no inquérito policial o incriminavam 
e se revelaram suficientes para embasar a denuncia, ofertada pelo Ministério Público, no dia 28 de Setembro de 
1984, perante a 1ª Vara Criminal de Fortaleza. Alguns dados foram, aqui, decisivos. Primeiro a prova 
testemunhal, constituída por empregados do casal, a ressaltar o gênio violento do marido. Segundo, conforme já 
mencionado, a intenção deste em convencer a esposa a celebrar um contrato de seguro, além da transferência do 
veiculo. E, por ultimo, o encontro da espingarda utilizada na pratica do crime, fato sempre negado pelo autor 
sob o fundamento que não possuía qualquer espécie de arma de fogo” 
5 CUNHA, Op. Cit. p.13 “ Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), sediada em Washington, Estados Unidos. A Principal tarefa da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos consiste em analisar as petições apresentadas denunciando violações aos direitos humanos. 
Assim considerados aqueles relacionados na Declaração Americana de Direitos e Deveres do  Homem” 



 Devido a Inércia do Governo brasileiro em responder as várias indagações da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela decidiu tornar público o relatório 

com relação ao caso concreto de Maria da Penha, e se pronunciou da seguinte 

maneira: 

“A comissão recomenda ao Estado que proceda a uma investigação 

séria, imparcial e exaustiva para determinar a responsabilidade 

penal do autor do delito de tentativa de homicídio em prejuízo da 

Senhora Fernandes e para determinar se há outros fatos ou ações 

de agentes estatais que tenham impedido o processamento rápido e 

efetivo do responsável; também recomenda a reparação efetiva e 

pronta da vítima e a adoção de medidas, no âmbito nacional, para 

eliminar essa tolerância do estado ante a violência doméstica contra 

as mulheres”.6 

 E que, ainda impôs o pagamento ao Estado brasileiro de 20 mil dólares a 

título de indenização7 a Maria da Penha, bem como entendeu ser o Estado 

brasileiro negligente e omisso em relação à violência doméstica, recomendando a 

adoção de medidas para a redução deste tipo de processo.  

 

 

2.1 VIOLÊNCIA SENTIDO AMPLO 

 

 Ao estudar a etimologia da palavra violência, Stela Valéria Soares de Faria 

Cavalcante, diz que derivado prefixo latim vis, violência sugere as idéias de força, 

vigor potência ou impulso. Para melhor compreensão, transcreveremos parte do 

estudo onde a autora buscou entender o significado de violência:  

Sugere, em primeiro lugar, as idéias de vigor, potência ou impulso. A 

etimologia da palavra violência, porém, traz ainda as idéias de 

excesso e desmedida. Neste sentido, mais do que uma simples 

força a violência pode ser compreendida como o próprio abuso da 

força. Violência vem do latim violentia, que significa caráter violento 

ou bravio. O verbo violare significa trotar com violência, profanar, 

                                                 
6  CUNHA, Op. Cit. p.14 
7 O Pagamento desta indenização que até  pouco tempo era objeto de discussão entre a Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres (SPM) e governo do Estado do Ceará. Mas, finalmente em 18  de março de 2008, a 
Assembléia Legislativa do Ceará aprovou o pagamento da indenização. Maria da Penha recebeu R$ 60 mil 
Reais do governo do Estado. Disponível em < http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL355868-
5598,00.html> Acesso em: 19/03/2008 



transgredir. Tais termos devem ser referido a vis, que mais 

profundamente, significa a força em ação, o recurso de um corpo 

para exerce a sua força, e portanto a potência, o valor, a força vital. 8 

(grifos nossos) 

 

O fenômeno da violência é sem dúvida, conseqüência da organização social,  

porém, estabelecer uma definição universal, genérica, imune a críticas ou 

entendimentos contrários é extremamente complexo, pois atos considerados 

violentos para determinadas culturas, podem não tem relevância para outras. 

Considerar determinada conduta como violenta ou não depende da estrutura de 

valores que cada sociedade possui. Assim, o que parece violento para determinada 

cultura, para outra pode ser uma conduta perfeitamente aceitável ou tolerável. Vide 

as ablações do clitóris de crianças que ocorrem de países de religião islâmica, que 

por mais que para nós, possa parecer atos de extrema violência e grave violação ao 

direito humano e sexual da mulher, são recebidos nestes países como práticas 

normais pela grande maioria da população. 

 Stela Maria Soares de Farias Cavalcante, ao citar estudo de Roberto da 

Mota, Afirma que a violência esta ligada ao uso da força contra o fraco, o pobre ou o 

destituído, e encera colocando a violência como sendo resultado de um 

desequilíbrio entre fortes e fracos.9 Nesta esteira, criticaremos a abordagem 

protetiva da lei com relação a medidas especificas de proteção exclusiva a pessoas 

do sexo feminino, não obstante a mulher ser dotada de notória desvantagem física 

comparada ao homem, assim como a diferenciação utilizada na educação de 

homens e mulheres, o que acaba resultando no preconceito, e na determinação de 

papeis definidos dentro da família. As mulheres são criadas para cuidarem da casa, 

                                                 
8 RABENHORST, Apud CAVALCANTE, Stela Valéria Soares de Faria, Violência doméstica contra a mulher 
no Brasil. Análise da Lei “Maria da Penha”, nº 11.340/06. Edições Jus Podivm, 2007. p.19. “ Violência pode ser 
entendida como qualidade de violento, ato violento, ato de violentar, constrangimento físico ou moral; uso da 
força; coação. É uma forma (inadequada) de resolver um conflito, representando um abuso de poder. 
9 Ao estudar a violência, Roberto da Mata afirma que as noções de violento e violência estão relacionadas a 
maldade humana, ou ao uso da força contra o fraco, o pobre ou o destituído. Nesse contexto, o pobre, o fraco e o 
destituído surgem quase como inocentes (como criança espancada ou a mulher violentada), sendo muito mais a 
questão de categorização moral do que de pertinente classificação econômica ou política. Nesse sentido, todos 
podem, de um momento para outro transformar-se em fracos e impotentes, desde de que surjam as condições 
para tanto. A idéia que ele passa é a de que a violência (como a dor, a doença ou a inveja e a desgraça) tem uma 
distribuição  desigual na Sociedade. Tem uma distribuição apenas associativa com certas categorias sociais. Elas 
sorriem para os pobres, muito mais do que para os ricos. A violência seria resultante de um desequilíbrio entre 
fortes e fracos. Isso remete a um traço essencial do discurso do senso comum sobre a violência. 
CAVALCANTE, Stela Valéria Soares de Faria, Violência doméstica contra a mulher no Brasil. Análise da Lei 
“Maria da Penha”, nº 11.340/06. Edições Jus Podivm, 2007. p.28 



os homens são preparados para sustentar uma família. Mesmo assim, não se pode 

afirmar que a violência doméstica tem como sujeito passivo, tão-somente vítimas do 

sexo feminino. A violência, essa sim, não tem ”preconceito”, e atinge crianças, 

adolescentes e idosos, seja homem ou mulher. 

 É de bom alvitre que a interpretação da lei seja extensiva, e como destacado 

por Carlos Maximiliano,  

“A pesquisa do sentido não constitui o objetivo único do hermeneuta; 

é antes o pressuposto de mais ampla atividade. Nas palavras não 

está a lei e, sim, o arcabouço que envolve o espírito, o principio 

nuclear, todo o conteúdo da norma. O legislador declara apenas um 

caso especial; porém a idéia básica deve ser aplicada na íntegra, 

em todas as hipóteses que na mesma cabem. Para alcançar este 

objetivo, dilata-se o sentido ordinário dos termos adotados pelo 

legislador, também se induz de disposições particulares do principio 

amplo.” 10 (grifos nossos) 

Já que o objeto da lei é proteger pessoas que se encontram em situação de 

inferioridade de poder na relação familiar, bem como criar uma situação agravante 

para as pessoas que usufruam deste poder familiar, não utilizem deste “poder” para 

praticarem seus crimes no âmbito doméstico e permanecerem impunes, diante do 

silencio peculiar das agressões domésticas. Destarte, se o objeto da norma é este, 

pensamos ser possível a aplicação de medidas de proteção previstas da lei, para 

crianças, adolescentes, e idosos, configurada a situação de subordinação de poder 

familiar, apesar de a lei prever exclusivamente para mulheres. 

É obvio que as desigualdades entre homens e mulheres são muitos maiores 

na classe mais pobre da sociedade onde o tratamento ao sexo feminino na maioria 

das vezes é submissão ao homem, onde a solução pacífica (palavra, argumentação 

e diálogo) para resolver os conflitos domésticos é sempre mais difícil, sem contar 

que nestes casos, na maioria das  vezes está presente o efeito do álcool das 

drogas. A regra, nestes casos é que o agressor compense a falta de argumentos 

                                                 
10  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19 ed. – Rio de Janeiro : Forense, 2003. p. 
163. ainda sobre a interpretação de lei na forma extensiva, “ O texto menciona o que é mais vulgar, constante; 
dá o âmago da idéia que o intérprete desdobra e aplicações múltiplas. Já afirmara Juliano: Neque leges, neque 
senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendantur: sed sufficit et 
ea, quoe plerumque accidunt, cotinere – ‘Nem as leis, nem os senatus-consultos podem ser escritos de modo 
que compreendam todos que sobrevêm com freqüência maior’ (DIGESTO, liv. 1, tít. 3, frag. 10). Non possunt 
omnes articuli singillatim aut legibus, aut senatusconsultis comprehendi – ‘Não podem ser todos os assuntos 
especificadamente compreendidos por lei ou senatus-consultos’ ” (grifos nossos) MAXIMILIANO, Op. Cit. p. 
163.  



com força, para se conseguir o que não tem com o diálogo, coma conversa. Alias, 

um dos motivos que leva a reconciliação do casal, e o perdão da vítima, é que o 

agressor estava sobre o efeito do álcool ou drogas. Entretanto, Não pode se falar 

que a violência doméstica bata na porta somente da classe mais pobre da 

sociedade, este tipo de violência não tem  preconceito, é comum em todas as 

classes, seja rico, ou seja pobre. Os casos de violência doméstica na elite são 

controlados muitas das vezes pela ameaça de divorcio e  divisão do patrimônio do 

casal, o pobre que por sua vez, não tem muito a perder, não pensa duas vezes na 

hora de agredir, a uma que a influencia de álcool e drogas está presente na maioria 

das agressões, e a duas que nestes os casos, a reconciliação e o impedimento dos 

inquéritos policiais é muito mais comum.  É que na maioria das vezes, nesta família, 

a mulher pobre e agredida uma vez na DEAM ou no juizado especial cede a 

reconciliação proposta, já que  mais do que o amor do marido, ela tem também a 

dependência econômica. 

 A violência muita das vezes é transmitida pelo que se chama de senso 

comum11, a grosso modo é o conceito de comportamento e de valores e que a  nós 

foi transmitido ao longo do tempo, e que reproduzirmos da mesma forma, mesmo 

sem saber por que, apenas por instinto. Logo, se o filho ou a filha conviveu na 

infância em um ambiente familiar violento, terá muito mais chances de  reproduzir 

comportamento semelhante ao dos pais no futuro. Desta forma, a violência 

praticada pelos pais se transmite para os filhos, tal como uma “herança genética” 

(ou melhor, seria dizer, doença genética?). Como conseqüência, filhos agredidos na 

infância, em regra, ao constituírem suas famílias no futuro, reproduzem o ambiente 

familiar em que viveram, só que em papeis diferentes, o homem como agressor da 

esposa e mulher agora agredida pelo companheiro12, desenvolve o mesmo 

comportamento da mãe, convivendo com a violência do companheiro, não 

denunciando as agressões. 

 

                                                 
11 “O senso comum é o conjunto de crenças, valores, saberes e atitudes que a sociedade julga como naturais 
porque transmitidos de geração em geração, sem questionamentos. Em algum momento da Vida foi dito como 
são e o que valem as coisas e os seres humanos, como devem ser avaliados e tratados e nós aceitamos essas 
informações sem contestação. Quando o senso comum se cristaliza como modo de pensar e de sentir de uma 
sociedade, forma o sistema de preconceitos”. CHAUÍ, Apud CAVALCANTE, Op. Cit. p. 30. 
12 No Processo de socialização ou de educação, em todas as suas vertentes esse sistema de preconceito, que 
representa uma forma velada de violência (velada por não ser universalmente conhecida como violência), é 
repassado para as novas gerações. Dessa forma é reproduzido como algo imutável, por ser considerado como 
próprio da natureza. CHAUÍ, Apud CAVALCANTE, Op. Cit. p. 31 



 

 

2.2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

 Analisando estudo de Maria Luiza Heiborn13 sobre gênero, Edson Miguel da 

Silva Junior14, acentua que:  

“gênero é um conceito das ciências sociais que se refere à 

construção social do sexo, distinguindo a dimensão biológica da 

social: “o raciocínio que apóia essa distinção baseia-se na idéia de 

que há machos e fêmeas na espécie humana, mas a qualidade de 

ser homem e ser mulher é realizada pela cultura”. 

 E que em uma linguagem mais simples equivale a dizer que, o 

comportamento distinto de homens e mulheres é estabelecido pela própria 

sociedade, e que a conduta baseada no gênero é fruto dos papéis pré-definidos na 

sociedade para homens e mulheres. 

 Conforme a estabelece a Lei 11.34006, “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, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação 

íntima de afeto.” 15 

 Desta forma, não é toda e qualquer ação ou omissão contra uma mulher que 

está prevista na nova lei, é preciso que a conduta seja compatível com o gênero 

pré-estabelecido pela lei. As ações que não forem baseadas no gênero serão 

classificadas como tipos penais comuns. 

 É cediço que, não é de hoje que a sociedade traz a cultura de papéis 

particulares para homens e Mulheres. Nem também é nenhuma novidade, a 

tentativa de subordinação do sexo feminino pelo masculino, através da força, 

estabelecendo uma relação de poder e submissão da mulher para com o homem.  

 Sendo assim a violência de gênero é toda aquela praticada pelo homem 

contra a mulher que tem como intenção submeter dominação a mulher, 

                                                 
13 HEILBORN, Maria Luiza. Gênero: uma breve introdução. COEP – Rede Nacional de Mobilização Social. 
Disponível em: <http://www.coepbrasil.org.br/opiniao_genero.asp>. Acesso em 02/10/06 
14 JUNIOR, Edison Miguel da Silva - Sujeitos do crime de gênero na Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha. 
Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/x/30/54/3054/> Acesso em: 02/06/2008 
 
15 Brasil. lei 11.340 de 7 de Agosto de 2006. Art. 5º 



conseqüência de um legado cultural, cunhado ao longo do tempo, e que estabelece 

desigualdade entre os sexos, e tem definido como sexo masculino, superior ao 

feminino. 

 

 

2.3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INTRODUÇÃO 

 

 A violência doméstica e familiar embora ocorra devido a muitos fatores, ela é 

conseqüência principalmente da “desigualdade nas relações de poder entre homens 

e mulheres”16 e é obvio que com isso, ela seja mais freqüente na classe pobre, onde 

essa desigualdade de poder entre homens e mulheres é ainda mais latente. Porém 

este problema está longe de ser uma exclusividade desta Classe. A violência 

domestica atinge todo o mundo, sendo suas principais vitimas mulheres, crianças, 

adolescentes e idosos17. Tanto é verdade, que os movimentos femininos que 

lutaram no passado a favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres 

correram o mundo, sendo decisivo para a supra-estatização dos direitos humanos 

das mulheres. 

 Em conseqüência, as Nações Unidas e a Organização dos Estados 

Americanos editaram varias convenções e pactos de direitos humanos. São 

exemplos, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra a mulher (ratificada pelo Brasil em 1984); a Recomendação Geral nº. 19 da 

referida Convenção (CEDAW); convenção Interamericana para prevenir Punir e 

erradicar a violência contra a mulher, “Convenção de Belém do Pará” (inserida no 

                                                 
16 CAVALCANTE, Op. Cit. p. 19. 
17 “Mulheres Russas denunciam a Anistia Internacional uma situação bastante grave que ocorre em seu pais. Na 
federação Russa não existe leis penais para punir a violência domestica, tampouco mecanismos de proteção às 
vitimas. Elas tem medo de denunciar as agressões em razão de não confiarem na policia que em muitos casos 
são coniventes com os agressores. Vários são os relatos de mulheres que recorrem a policia e nenhuma 
providencia é tomada por parte das autoridades para punir a violência praticada. Em Moscou cidade com 10 
milhões de habitantes, não existe nenhuma casa-abrigo para atender mulheres vitimas de violência domestica. A 
própria sociedade trata o problema como algo privado das famílias e que só cabe a elas solucionarem.. 
Disponível em: <http/z/www.web.amnesty.org/ actforwomwn/dv-russia-080306-editorial-estl>”.” Na França, 
uma mulher morre a cada quatro dias em razão da violência domestica praticada por seu companheiro. Mais da 
metade das mulheres vitimas de homicídio já tinham sofrido atos de violência domestica”. Disponível em: 
<http/z/www.web.amnesty.org/ actforwomee/dv-france-060406-editorial-estl>. Idem Ibidem, pág. 53. “ Em 
Israel, estatísticas mostram que, pelo menos uma vez por ano, 50% das mulheres árabes casadas são espancadas 
por seus maridos e 25% uma vez a cada seis meses. A sociedade Palestina define a honra dos homens como algo 
que depende do corpo da mulher e trata a violência familiar como um problema interno das famílias; por outra 
parte, as autoridades não oferecem proteção suficiente para as mulheres. Em vários casos de mulheres que 
fizeram denuncia a policia, os agentes as levaram de volta pra casa, tendo estas sido assassinadas poucos dias 
depois.” CAVALCANTE, Op. Cit. Pág.50 



ordenamento jurídico brasileiro em 1995 e a declaração e plataforma de ação da IV 

Conferencia Mundial sobre a mulher ratificada pelo Brasil em 1995). 18Diante disso, 

é no mínimo Plausível o argumento de constitucionalistas que defendem a busca da 

igualdade material19 de direitos entre homens e mulheres, através de ações 

afirmativas20 do Estado.  

No Brasil, a luta contra a violência domestica começou no final da década de 

60. Nesta época, o movimento feminista tomou força internacional e com isso 

retornou a luta em favor da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres, 

principalmente com relação a garantias do trabalho feminino e ao direito do voto da 

mulher. 21 

A revogação do art. 233 do Código Civil de 1916, in verbis: “o marido é o chefe 

da sociedade conjugal, competindo-lhe, portanto, a gestão integral dos negócios 

e representação do casal” pelo Estatuto da Mulher Casada (lei nº 4.121/62), foi 

mais uma passo à diante das mulheres brasileiras na busca da igualdade no 

casamento. Com isso, iniciava-se um novo conceito, o de co-gestão dos negócios 

familiares. Contudo, a evolução era pequena, já que a função de “chefe” de 

família ainda era reservada ao marido na nova redação do artigo, reservando a 

mulher, somente a colaboração na gestão. Houve também o compartilhamento 

do pátrio poder, que antes era exclusividade do marido, mas seu exercício 

continuou encargo do pai, sendo a mãe apenas colaboradora nesta função (art. 

380, caput e parágrafo único, do Código Civil de 1916). 

No Brasil, somente com o advento da Constituição Federal de 1988, perseguiu-se 

pelo menos na teoria, a igualdade entre homens e mulheres ao determinar, no 

artigo 5º. Inciso I que estabelece ”homens e mulheres são iguais em direitos e 

                                                 
18 CAVALCANTE, Op. Cit. p. 20. 
19 Vide item 2.8 
20 Vide item 2.9 
21 “Inclusive, não podemos esquecer (ou devemos esquecer pra sempre): houve no Brasil a falsa doutrina sobre 
o inferior valor psíquico da mulher frente a homem, razão pela qual a mulher casada era considerada, 
relativamente incapaz (art. 6, II, do código civil de 1916), fato que só veio a sofrer modificação com o estatuto 
da mulher casada (Lei nº 4.121, de 27 de Agosto de 1962) e, óbvio, desaparece com a Constituição de 1988.” 
RANGEL, Paulo. Direito Processual penal 13 ed. Rio de Janeiro : Editora Lúmen Júris 2007. p.156. 



obrigações, nos termos dessa constituição” juntamente como texto do parágrafo 

8º do artigo 226, determinando que: “o Estado assegurará assistência à família 

na pessoa de cada um dos que integram criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações”. A partir daí, o legislador encontrou 

legitimação para ampliar a proteção dos direitos das mulheres contra a 

discriminação e violência. É exatamente neste contesto que está inserido a lei 

11.340/06, preencher uma determinação estabelecida pela constituição de 1988. 

Porém, a nova lei também é conseqüência da condenação do Brasil pela 

Comissão interamericana de direitos humanos em 2001, pela demora na 

investigação e condenação no caso de Maria da Penha, bem como assumir os 

compromissos firmados nas convenções internacionais que o Brasil faz parte A 

primeira é a Convenção Sobre A Eliminação de Todas As Formas de 

Discriminação Contra A Mulher, e a Segunda é a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a mulher. Esta referencia as 

convenções demonstram uma nova postura referente ao cumprimento dos 

tratados internacionais de proteção dos Direitos Humanos dos quais o Brasil é 

signatário. Além é claro, de atender a uma recomendação da OEA, após a 

condenação da corte internacional imposta ao Brasil no caso de Maria da Penha. 

Contudo, mesmo com a carta da república estabelecendo a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, juntamente com a determinação para que o 

Estado deva coibir a violência doméstica, estas medidas na pratica não foram 

suficientes para diminuir as desigualdades e os índices de agressões, continuando 

o Estado brasileiro com um alto índice de violência domestica22. 

                                                 
22“Uma pesquisa organizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, em 1988, constatou que 66,3 % 
dos casos de homicídios contra mulheres forma praticados por seus parceiros; outra pesquisa realizada em 2001 
pela fundação Perseu Abramo, mostra que, no Brasil, uma mulher é vitima de violência doméstica a cada 15 
segundos. Vários fatores contribuem para isso, entre elas a ineficiência do atendimento prestado as vitimas nas 
delegacias de policia; o fato de o crime ter sido considerado até bem pouco tempo de menor potencial ofensivo; 



Os avanços legislativos brasileiros que tentaram diminuir o problema da 

violência doméstica no Brasil foram: 

A lei 10.455 de 2002, 23 estabeleceu uma medida cautelar possibilitando o 

juiz decretar o afastamento do lar para o agressor, no caso de violência doméstica. 

Porém, como a lei 11.340/2006 trata igualmente do mesmo tema, a medida de 

afastamento do agressor de casa, quando a agressão for conseqüência de violência 

do lar, . Portanto a medida passa a disciplina da lei 11.340/2006. 24  

Outra tentativa para a redução dos números da violência doméstica no Brasil 

foram os chamados SOS, locais onde se oferecia apoio as mulheres vitimas de 

violência que apesar da assistência a vitima, não deu muito certo, a mulher na 

maioria das vezes quer a interrupção das agressões, mas não o afastamento do 

marido do lar. Situação que continuou parecida mesmo depois da criação das 

DEAMS (Delegacias da Mulher), cujo atendimento a vitima era especializado, na 

maioria das vezes feita por mulheres, estimulava as vítimas a denunciar os maus 

tratos sofridos. Até antes da lei dos Juizados Especiais da lei 9.099/1995, as 

Delegacias da Mulher desempenhavam papel importante, pois uma vez feito a 

denuncia da agressão, a instauração do inquérito era feita, e o agressor era 

chamado perante a autoridade policial, e por mais que a reconciliação do casal 

levasse a vítima a “retirar a queixa”, 25 a possibilidade da instauração do inquérito e 

o prosseguimento da ação penal, caso a vitima mantivesse a representação contra 

o agressor, desempenhavam papel pedagógico e intimidatório importante. Mas a 

partir dos Juizados Especiais, o trabalho das DEAMS se limitou a lavrar os termos 

circunstanciados e levá-los a juízo. 

A lei 11.886/2006 veio a definir o que seria violência doméstica, 

acrescentando um subtipo a lesão corporal leve, assim cria-se uma figura 

qualificada ao já existente crime de lesão corporal, mas que em um segundo 

momento, o § 9 do art. 129 incluído pela lei 10.886/2004 veio a ser alterada pela lei 

11.340/2006, que aumenta a pena máxima do crime para 3 (três) anos e diminui a 

                                                                                                                                                        
a das políticas publicas de assistência as vitimas; e a inexistência de programas sociais voltados para o 
tratamento dos agressores.” CAVALCANTE, Op. Cit. p.21 
23 A lei acrescentou o parágrafo único ao artigo 69 da lei 9.099/1995: Ao autor do fato que, após a lavratura do 
termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ela comparecer, não se 
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, 
como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a vítima. 
24 Neste sentido. RANGEL, Op. Cit. p. 156 
25 Essa expressão é popularmente utilizada do dia-a-dia das delegacias, que significa a desistência do 
prosseguimento da ação penal. 



pena mínima para 6(seis) meses, e que cria mecanismos contra a violência 

doméstica.  

Merece destaque, a forma como a lei Maria da Penha modificou a pena. 

Aumentou o tempo máximo para Três anos de detenção, o afastamento da 

competência do JECrim, contudo, incoerentemente diminuiu a pena mínima para 

três meses. Esta desproporcionalidade não passou despercebida por alguns 

doutrinadores que criticaram de forma dura o modo com a pena foi alterada. 26 

 

 

 

 

2.4 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA 

 

 A incorporação de direitos fundamentais na legislação da maioria dos países 

ocorreu após a Declaração dos Direitos do Homem, em 1948. Desde então os 

estados participantes, se comprometeram a proteger em seus textos constitucionais 

direitos considerados como fundamentais. Mais o que seriam direitos 

Fundamentais? Estes direitos foram frutos de conquistas históricas do homem. O 

processo de considerar um direito fundamental pode ser entendido como uma 

pirâmide, onde os direitos ao serem classificados hierarquicamente, todos que 

sejam considerados como direitos mínimos e imprescindíveis para as pessoas, 

formariam a base da pirâmide e serviriam de sustentação para todos os outros, 

sendo imprescindíveis e indisponíveis para todos, sem discriminação. Neste 

sentido, os princípios que sirvam como alicerce para sustentar outros direitos, deve 

ser considerados como fundamentais, logo devem ser colocados na base da 

pirâmide. Na lição de Stela Valéria S. F. Cavalcante: 

“Assim, os direitos Humanos como direitos morais seriam aquelas 

exigências éticas, bens, valores, razões ou princípios morais de 

                                                 
26 Neste Sentido. RANGEL. Op. Cit.p. 159 “ A Lei Maria da Penha aumentou o máximo da pena para três 
anos de detenção o que, por si só, exclui a competência do JECRIM, porém diminuiu a pena mínima para três 
meses em verdadeira desproporção lógica, pois se a pena máxima foi aumentada por se tratar de crime grave, de 
grande repercussão no seio social (violência doméstica) não poderia diminuir a sanção mínima. Ou se agrava a 
pena em todos seus limites mínimo e máximo, ou a deixa como está, mas jamais aumentar o máximo e diminuir 
o mínimo. Não faz sentido.” 



especial importância gozados por todos os indivíduos, pelo simples 

fato se serem seres humanos.” 

 

 Alexandre de Moraes ensina que a dignidade da pessoa humana é um dos 

fundamentos do estado democrático afirmando que,  

“dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e 

garantias fundamentais, sendo inerentes às personalidades 

humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das 

concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da 

liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral 

inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo um mínimo invulnerável que todo ordenamento jurídico 

deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre menosprezar a necessária estima que merecem todas as 

pessoas enquanto seres humanos.” 27 

 

A Constituição de 1988 elevou o principio da dignidade humana como sendo 

de valor supremo, em seu artigo 1º inciso III, e não somente neste inciso, mas em 

boa parte da carta da república a dignidade da pessoa humana é citada, protegendo 

o sistema jurídico brasileiro contra a violação deste principio (Ex: art. 170 §7; art. 

226; 227, ambos da Constituição federal). Na esteira desta interpretação, a violência 

doméstica tem sido considerada como sendo uma prática  que viola o a dignidade 

da vítima, constituindo violação aos direitos humanos. 28 A Dignidade portanto é 

inerente a todo ser humano, devendo ser protegida a qualquer custo, não se 

admitindo substituição ou limitação a este direito. Deve-se considerar como 

condição básica para que homens e mulheres possam viver de forma digna, e é 

claro que, neste contexto está inserida uma condição segura para as pessoas, sem 

violência.  

                                                 
27 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional 22 ed. – São Paulo : Editora Atlas, 2007. p.16 
28 CAVALCANTE, Op. Cit. p. 79 ”vários atos contrários a dignidade constituem violações aos direitos 
humanos. Nesse particular, a violência contra a mulher, nas suas mais diversas manifestações, especialmente a 
violência doméstica, é ato ilícito penal que viola a dignidade das vítimas. É que as agressões físicas, morais e 
psicológicas praticadas no espaço do lar, quase sempre impunes, são uma indiscutível forma de negação dos 
direitos fundamentais.” 



 A violência praticada contra a mulher, pode  e deve ser considerada como 

violação da dignidade humana e que a lei 11.340/2006 acabou por considerar 

expressamente no artigo 6º que: “A violência doméstica e familiar constitui uma das 

formas de violação de direitos Humanos”. Contudo a redação do artigo em questão 

é redundante. É obvio que, toda e qualquer conduta que vá de encontro contra os 

princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, e em tratados 

Internacionais em que o Estado brasileiro seja signatário, deve ser considerada 

como violação. É o velho pensamento do legislador Brasileiro de que todo e 

qualquer direito têm de estar expresso em alguma lei, não havendo necessidade de 

se positivar o óbvio, entretanto, mesmo que em um primeiro momento possa 

parecer que o legislador positivou uma regra sem sentido, em uma segunda analise 

parece mais que foi um tropeço calculado, pois se trata de um dispositivo que abre 

caminho para um provável Incidente de deslocamento de competência, na forma 

dos artigos 109, V-A e 5º da CF. 

 

 

2.5 INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS 

 

Historicamente no plano internacional o primeiro passo para o 

reconhecimento de direitos das mulheres foi a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, em 1948. Desde então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

passou a ser reconhecido para os países signatários um documento pré-

constitucional, vinculando estes países a positivar, nos limites das leis de cada 

Estado, direitos considerados pelas nações unidas como fundamentais. E foi devido 

à constatação da situação de hiposuficiência e discriminação da mulher em todo o 

mundo, é que se começou a elaborar sistemas de proteção específica dos direitos 

humanos femininos, através de convenções e tratados internacionais.  

Em 1975 foi realizada a Convenção sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação contra a mulher, que com o advento da constituição de 1988, foi 

ratificada plenamente em 1994, possuindo status de lei ordinária. Esta convenção 

além de propor a luta contra todo e qualquer tipo de discriminação 29 contra a 

                                                 
29 CAVALCANTE, Op. Cit. P.90.”No que tange ao conceito de discriminação achamos ser qualquer 
impedimento que se coloque para a mulher ter em igualdade de condições o exercício de direitos humanos 
fundamentais. Em estudo sobre discriminação, Stela Valéria S. F. Cavalcanti, entende do conceito de 



mulher, para que sejam garantido os direitos civis e políticos para a mulher de forma 

plena, esta convenção também incentiva que, para que se alcance a igualdade de 

gêneros, a adoção de medidas temporárias (ações afirmativas), com o de escopo 

estabelecer um equilíbrio mínimo de direitos e oportunidades para homens e 

mulheres.  

A Convenção Interamericana para Prevenir Punir e Erradicar a Violência 

Contra a Mulher “Convenção de Belém do Pará” foi o primeiro tratado internacional 

de proteção de direitos humanos que reconheceu de forma clara a violência 

domestica como sendo um problema de escala mundial.  

Dentre os direitos declarados na convenção destacamos, o do artigo 6º, pela 

diferença de tratamento para a criação de meninos e meninas, incluindo como 

direito de toda mulher: 

“a ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados e 

costumes sociais e culturais baseados em conceitos de inferioridade 

ou subordinação” (Artigo 6). 30 

 

 A cada dia cresce o número de lares brasileiros que tem com chefe de família 

uma mulher. Como também é reconhecido que a participação da mulher no 

mercado de trabalho é cada vez maior, e mais importante. Com isso, dá-se início a 

um novo entendimento a importância do papel a ser exercido pela da mulher dentro 

da família hodierna.  A separação de tarefas definidas na família, onde o homem é 

responsável pelo sustento da casa, e à mulher são reservados tão-somente as 

tarefas do lar e a criação dos filhos, é cada vez mais rara. A manutenção destes 

papéis definidos dentro do lar é extremamente onerosa, privilégio de poucas 

famílias que conseguem viver dignamente, com a renda somente do homem. Raras 

são as famílias que podem abrir mão da participação da renda da mulher no 

orçamento familiar, sem a redução do padrão de vida da família. Ademais, é 

                                                                                                                                                        
discriminação definido na  convenção que “Entendemos desse conceito que a discriminação, exclusão, restrição 
ou preferência que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício, em 
igualdade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, 
social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.”  

30 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher "Convenção de 
Belém do Pará". Artigo 6. O direito de toda mulher a uma vida livre de violência incluir, entre outros: I - O 
direito da mulher de ser livre de toda forma de discriminação, e; II - O direito da mulher ser valorizada e 
educada livre de padrões estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais baseados em conceitos 
de inferioridade de subordinação. 



inerente a natureza da mulher moderna, a busca de sua independência e liberdade 

financeira. A mulher moderna se desdobra e consegue conciliar o trabalho, a 

educação dos filhos. Como conseqüência desta mudança, as tarefas do lar 

deixaram de ser exclusividade da mulher, para agora, ser compartilhada com os 

homens. 

Contudo, por mais que os tempos sejam outros, a sociedade sempre 

estabeleceu papeis com importância distinta, dentro da família, para homens e 

mulheres. Sobre o tema, citaremos estudo de Karoline Viana Luciana Andrade, 

complementado Por Maria Berenice Dias em sua obra: 31   

“Ao homem sempre coube o espaço público e a mulher foi confinada 

nos limites da família e do lar, o que enseja a formação de dois 

mundos: um de dominação, externo, produtor; o outro de submissão, 

interno e reprodutor. Ambos os universos, ativo e passivo, criam 

pólos de dominação e submissão. A essa diferença estão 

associados papeis ideais atribuídos a cada um: ele provendo a 

família e ela cuidando do lar, cada um desempenha uma função. 

Padrões de comportamento assim instituídos de modo tão distinto 

levam a geração de um verdadeiro código de honra. A sociedade 

outorga ao macho um papel paternalista, exigindo uma postura de 

submissão da fêmea. As mulheres acabam recebendo uma 

educação diferenciada, pois necessitam ser mais controladas, mais 

limitadas em suas aspirações e desejos. Por isso o tabu da 

virgindade, a restrição ao exercício da sexualidade e a sacralização 

da maternidade.” 

 

 Como conseqüência da aceitação destes tratados internacionais, os Estados 

passam a permitir em seu território, fiscalização internacional para se monitorar o 

respeito aos direitos estabelecidos nos tratados. A fundamentação do cumprimento 

destes direitos é feita através da ratificação, que incorpora no ordenamento jurídico 

do país os instrumentos do tratado internacional. 

  

 

2.6 TRATADOS INTERNACIONAIS E INCORPORAÇÃO COM STATUS 

ORDINARIO OU CONSTITUCIONAL. 

                                                 
31 Karoline Viana e Luciana Andrade, crime e castigo, 13 Apud DIAS, Op. Cit. P.17 



 

 Em Regra, as disposições contidas nos atos, tratados, convenções ou pactos 

internacionais, ingressam no ordenamento jurídico com status de normas 

infraconstitucionais. Para que um ato ou tratado internacional chegue a tanto, é 

preciso que se preencham três requisitos (ou como no dizer de Alexandre de 

Moraes, “fases” 32) para sua incorporação no ordenamento, a saber: 

1ª fase: Compete Privativamente ao Presidente da República celebrar todos 

os tratados, convenções e atos internacionais (CF, art. 84, VIII); 

2ª fase: É de competência exclusiva de o congresso Nacional Resolver 

definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (CF, art. 49, I). A 

Aprovação do parlamento é mediante a edição de decreto legislativo. O decreto 

legislativo representa o admissão do Congresso ao Tratado que deverá ser 

promulgado pelo Presidente do Senado Federal e Publicado;  

3ª fase: Edição de um Decreto do Presidente da República, tornando oficial o 

ato ou tratado internacional já confirmado pelo Congresso Nacional. 

 Entretanto, a Constituição Federal prevê uma hipótese no § 3 do art. 5, que 

acrescido no ordenamento pátrio pela EC nº 45/04, onde determina que os tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

  

 

2.7 TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE HOMENS E MULHERES E  O 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

A constituição de 1988 adota o principio da igualdade de direitos, entretanto 

mesmo a lei 11.340/2006 estabelecendo tratamento diferenciado para homens e 

mulheres, não deve ser taxada de plano como inconstitucional. Esse é o 

entendimento que decidimos sustentar no decorrer deste estudo 33. O tratamento 

                                                 
32 Classificação de fases estabelecida por Alexandre de Morais. Conferir, MORAES,  Op. Cit. p. 681 
33 CAVALCANTE, Op. Cit. p.99 “A concepção de uma igualdade puramente formal assente o principio geral 
da igualdade perante a lei, começou a ser questionada, quando se constatou que a igualdade de direitos não era, 
por si só, suficiente para tornar acessíveis a quem era socialmente desfavorecido as oportunidades de que 



desigual a muito é utilizado para que se atingir a igualdade de condições. Nesse  

sentido, importante recordar a lição de Alexandre de Morais que ensina,  

“Desta forma, o que  eu se veda são as diferenciações arbitrarias, e 

as absurdas, pois, o tratamento desigual nos casos dos casos 

desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional 

do próprio conceito de justiça, pois o que realmente protege são 

certas finalidades, somente se tendo por lesado o principio 

constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a 

serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, sem que se esqueça, 

porém, como ressalvado por Fábio Konder Comparato, que as 

chamadas liberdades materiais tem por objetivo a igualdade de 

condições sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de leis, 

mais também pela aplicação de políticas ou programas de ação 

estatal.”  

 

 Assim, mesmo a Constituição Federal afirmando no art. 5º, I, que “homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta constituição” a 

11.340/2006 cria tratamento normativo diferenciado para as mulheres, porém essa 

desigualdade tem como escopo não estabelecer diferenças entre homens e 

mulheres, mas sim atenuar as desigualdades de gênero, portanto, cria-se uma 

justificativa razoável para a aplicação da medida. 34 

 O limite da diferença normativa é a própria desigualdade que a lei busca 

ameninar, devendo sempre haver uma razoável proporcionalidade entre os meios 

empregados, e o fim que a norma se propõe a perseguir.  

 

 

2.8 IGUALDADE FORMAL E MATERIAL 

 

 O entendimento moderno do principio isonômico, tem diferenciado dos tipos 

distintos de igualdade, a formal e a material. A primeira (formal) pode-se entender 
                                                                                                                                                        
gozavam os indivíduos socialmente privilegiados. Importaria, pois, colocar os primeiros ao mesmo nível de 
partida. Em vez de igualdade de oportunidades, importava igualdade de condições”. 
34 Neste sentido: “A correta interpretação deste dispositivo (art. 5, I, CF) torna inaceitável a utilização do 
discrímen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente o homem da 
mulher; aceitando porém, quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis.Consequentemente, além de 
tratamentos diferenciados entre homens e mulheres previsto pela própria constituição (arts. 7, XVIII e XIX; 40. 
§ 1º; 143, §§ 1º e 2º; 201 § 7º), poderá a legislação infraconstitucional pretender atenuar os desníveis de 
tratamento em razão de sexo.”(grifo nosso) MORAIS, Op. Cit. p. 34 



como a limitação legal que o Estado determina, a que estão sujeitos todos os 

cidadãos e que serve também, como limite de atuação do próprio estado, visando o 

tratamento igualitário e não discriminatório entre as pessoas. A material tem como 

função, complementar o conceito de igualdade, corrigindo algumas diferenças que a 

igualdade formal, mesmo ao equiparar todas as pessoas iguais em direitos e 

obrigações, não foi suficiente para que se atingisse um equilíbrio real entre as 

pessoas. O Estado tem como dever atuar na sociedade, na medida em que 

encontre pessoas que necessitem de tratamento diferenciado, para que se busque 

uma condição mínima de igualdade com os outros cidadãos, mesmo que para isso, 

abra mão do conceito de igualdade formal para o caso específico. A finalidade da 

Igualdade material é por em prática o moderno entendimento do principio da 

isonomia que ensina: “tratamento desigual, para os desiguais, na medida em que 

eles se desproporcionam”.  

 

 

2.9 AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

 Um dos métodos utilizados para que se atingir a igualdade material é o que 

se chama de “ações afirmativas”. Elas são ações planejadas pelo Estado, que tem 

como função a correção de alguma desigualdade, e, por conseguinte busca a 

igualdade real de oportunidades e direitos para o caso concreto, pois a C de ações 

afirmativas do Estado são as cotas para estudantes em universidades, e as 

reservas mínimas de vagas para candidatos do sexo feminino nos partidos políticos 

brasileiros).  

 

 

2.10 LEI 9.099/095 E O TRATAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 A lei dos Juizados especiais criminais foi criada para descongestionar justiça 

brasileira do enorme número de processos criminais através do modelo consensual 

de justiça. Contudo o funcionamento dos juizados quando de trata da solução dos 

conflitos de violência doméstica nunca foi bem visto pela sociedade. A estruturação 

da lei não foi pensada para julgar os conflitos conjugais, nem muito menos para 

voltada para proteção da vítima. Como conseqüência desse sistema que não leva 



em consideração a particularidade de gênero, tem-se primeiro a vulgarização da 

violência doméstica nos lares brasileiros, motivadas branda punição dos agressores 

após a resolução destes tipos de casos no JECrims, segundo um completo 

desrespeito aos direitos da vítima e de sua participação, e finalmente arquivamento 

em massa dos autos conseguinte da renuncia do direito da vítima de representar. 

 O conceito despenalizante dos juizados especiais favorece ao autor, mas 

esquece da vítima, tornando-se totalmente inadequado para a solução dos conflitos 

de violência conjugal. 

 Ao Classificar a violência doméstica praticadas contra mulheres como crime 

de menor potencial ofensivo, 35 a lei classifica os crimes de violência contra 

mulheres como condutas não tão graves, ale de não considerar as características 

deste tipo de violência como, o comportamento violento do agressor freqüente e em 

repetidas vezes, a dificuldade de rompimento da submissão imposta pelos 

agressores a algumas mulheres, ameaças, violência sexual e moral dentre outras 

típicas condutas que acompanham a violência doméstica.  

 Como derradeiro argumento da inadequação da lei dos juizados especiais 

para julgar os conflitos conjugais, não se previa nenhuma medida de proteção 

vítima desta violência, em total desacordo com as regras já previamente 

estabelecidas desde o ano de 1995 pela ratificação da Convenção Interamericana 

para punir e erradicar a violência contara a mulher, “Convenção de Belém do Pará” 

(exemplos: arts. III, IV, V, VI, b). 

 Com a lei 11.340/06 os delitos de violência doméstica não mais passam a ser 

competência dos juizados especiais, como era de vontade popular, bem como 

desempenha o papel de cumprir os compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil. 

  

 

CAPÍTULO III 

 

 

3 REPRESSÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI 11.340/06 

 

                                                 
35 Conceito da lei 9.099/05 que estabelece os delitos de menor potencial ofensivo, a que a lei não determine 
pena superior a dois anos. 



 

 A Lei 11.340/06 foi elaborada a partir de um anteprojeto idealizado por 

organizações não-governamentais que trabalhavam com violência doméstica. Assim 

foi criado pelo decreto 5.030/2004, um grupo de trabalho interministerial, com 

coordenação da Secretaria especial de Políticas para as mulheres, que juntamente 

elaboraram o Projeto o projeto de lei 4.559/2004 e que em novembro de 2004 foi 

enviado ao Congresso Nacional. Após propostas de mudanças apresentadas pela 

relatora do projeto a Deputada Jandira Feghali e alterações feitas pelo Senado 

Federal o projeto anterior foi substituído pelo projeto de lei de conversão nº 37/2006. 

Em 7 de agosto de 2006 a Lei 11.340 foi sancionada pelo presidente da República e 

está em vigor desde 22 de setembro de 2006. 

 

 

 

 

3.1 CONCEITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

Art. 5º  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e36 dano moral ou patrimonial:  

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço 

de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 

inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 

por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 

laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

                                                 
36 Vale aqui transcrever a critica feita por Altamiro de Araújo Lima Filho a redação do artigo que ressalta: 
”quaisquer das elementares indicadas no tipo deve vir acompanhada sempre de um dano moral ou de um dano 
patrimonial. Isto ocorre porque o Legislador ao enumerar ‘morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico’ ligou-os ao ‘dano moral ou patrimonial’ através da conjunção aditiva e, o que expressa 
Necessariamente uma soma, uma agregação de elementos normativos. Vale dizer literalmente só se caracteriza a 
violência contra a mulher se houver ‘morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico’ acompanhado dum 
decorrente ‘dano moral o u patrimonial’. E não se pode entender diversamente pelo que se encontra grafado no 
mandamento.(...)Porém, o uso da referida conjunção aditiva e – no lugar da conjunção alternativa ou ou – trata-
se de gritante falha de concreção no designo legislativo.” FILHO, Altamiro de Araújo Lima. Lei Maria da Penha 
Comentada – Leme, SP : Mundo Jurídico editora, 2007. p. 34. 



III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 

ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo 

independem de orientação sexual. (grifos nossos) 

 

 

 Do conceito exposto do art. 5º, entendemos que violência doméstica, grosso 

modo pode ser, todo ato, ou omissão de pessoa que, aproveitando de condição de 

vantagem ou superioridade contra situação de inferioridade da mulher, econômica 

ou familiar, com intenção de limitar ou retirar direito da mulher, no âmbito doméstico, 

familiar ou de intimidade. Ainda que a lei trate de forma específica da violência 

doméstica contra a mulher, entendemos pela redação do art. 129 § 9 do CP37 não 

impede que o crime lesão corporal decorrente de violência doméstica tenha como 

sujeito passivo uma pessoa de sexo masculino. Porém, quando se trata de crimes 

específicos, (dano, ameaça, calúnia, difamação, injuria, estupro, etc.) mesmo que 

enquadráveis no conceito amplo de violência doméstica, não pode ser aplicados a 

forma qualificada ou causa de aumento especifica de violência doméstica quando a 

vítima for do sexo masculino, com exceção dos crimes de lesão corporal, que por 

força do art. 129 § 9, podem ter como sujeito passivo qualquer pessoa, 

independente de sexo, os outros crimes considerados como violência doméstica, só 

podem ser considerado violência doméstica se praticados contar a mulher, é o que 

se deduz pela redação do art. 5 da lei que dispõe: ”Para os efeitos desta Lei, 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial ”. Desta forma, quando a vítima de qualquer 

um destes crimes for homem, mesmo que praticados no ambiente familiar, deverá 

ser aplicado o tipo penal especifico. 38 

 Do conceito do inciso II, do art. 5º, entendemos que a agressão na unidade 

domestica deve ser considerada como sendo aquela praticada no espaço físico da 

casa, envolvendo pessoas que tenham residência comum e que 
                                                 
37 Código Penal Art. 129, § 9º. 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: 
38  Neste sentido: CAVALCANTI, Op. Cit. P. 180 



independentemente de vínculo de parentesco, seja considerada como parte da 

família, e que possui considerável vinculo de afinidade com as pessoas da casa.  

 A melhor interpretação do inciso III do Art. 5, é a que entende que, não é 

necessário que a agredida e o agressor coabitem no momento da agressão. 

Bastando que tenham convivido ou convivam com laços instituídos no modelo de 

entidade familiar para Se caracterizar a violência doméstica. 39 

 

 

 

 

3.2 A EMPREGADA DOMÉSTICA 

 

Com essa definição autoriza inclusive a possibilidade de se classificar como 

violência doméstica, aquela praticada por patrão contra a empregada doméstica 

inserida no conceito do art. 1º da lei n.º 5.859/1972 como sendo ”aquele que presta 

serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no 

âmbito residencial destas”. Assim como a doméstica usufrui em conseqüência de 

anos trabalhados na casa da família, de considerável intimidade e confiança, sendo 

tratada muitas vezes como sendo parta da família em que trabalha. Desta feita, 

parece que a nova lei protege esse tipo de ligação entre empregado e patrão, e por 

mais que seja considerada uma relação empregatícia, também exerce importante 

função social. Contudo, não está protegida pela lei, aquela empregada doméstica 

considerada como “diarista” que trabalha um ou dois dias na semana e que não 

possui considerável intimidade e confiança da família, 40 diferente daquela que 

dedicou anos de trabalho e que de alguma forma, faz parte da família. Contudo, não 

se pode pensar que a empregada doméstica seja passível de toda proteção da lei. 

Por mais que o tipo penal proteja as relações entre patrão e empregadas, na 

hipótese de agressão do patrão contra a empregada, seria inviável, por exemplo, 

uma medida de afastamento de lar do patrão, sendo certo que a medida mais 

comum, deve ser mesmo a dispensa da empregada doméstica. 

                                                 
39 Neste Sentido: MENDES, Chistine Keler de Lima. Comentários a Lei 11.340/06: violência doméstica e 
familiar. Disponivel em < http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/-texto.asp?id=1718> Acesso em: 
02/06/2008 
40 Neste sentido, JESUS, Damásio de; SANTOS, Hermelino de Oliveira. A empregada doméstica e a lei “Maria 
da Penha”. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, Disponível em: <www.damasio.com.br> 



 Com a expressão deste inciso ”comunidade formada por indivíduos que são 

ou se consideram aparentados” está incluída no conceito familiar, a filiação 

socioafetiva, de pessoas que mesmo que não possuem os vínculos de parentescos 

determinados no Código Civil (arts. 1591, 1592 e 1593), mas que por força do 

vinculo afetivo criado na a família, faz com que pessoas se sintam parentes. Nesta 

esteira, está incluído o famigerado conceito de “filho de criação”.   

Destes incisos, se entende que nem toda agressão à mulher deve ser 

considerada como violência doméstica e por conseqüência está sujeita a disciplina 

da lei 11.340/2006. A agressão para ser entendida como violência doméstica, 

necessariamente terá de ser contra mulher (com exceção dos crimes de lesão 

corporal leve, na forma qualificada do § 9 do art. 129 do CP), e que ainda, o autor 

possua com a vítima relação no âmbito doméstico41, familiar, ou intima,42 (art. 5º, I, 

II, III lei 11.340/06).  

Para definir as condutas de lesão corporal leve como violência doméstica, a 

lei refere-se os tipos comuns, sendo que é acrescentada a conduta elementos 

especiais, o que a Doutrina chama de Crime Remetido 43. Portanto, violência 

doméstica para os efeitos da lei 11.340/06, é necessário:  fato típico e antijurídico +  

                                                 
41 Damásio de Jesus entende que não obstante a relação familiar entre marido e mulher, para que o fato seja 
enquadrado como violência doméstica, é necessário que a agressão seja cometida no âmbito doméstico ou 
domiciliar. Neste Sentido, “Significa que, fora do ambiente doméstico e familiar, se o marido agride 
intencionalmente a esposa, ferindo-a levemente, aplica-se o art. 129, caput do CP, sendo imposta a pena de 3 
meses a 1 ano de detenção (tipo simples); se, contudo, a agressão, causando ferimento leve, é cometida pelo 
marido contra a mulher no âmbito doméstico ou domiciliar, incide o § 9º do art. 129, com pena de 3 meses a 3 
anos de detenção (tipo qualificado)”. Neste sentido: JESUS, Damásio de. A questão da renúncia a representação 
na ação penal pública por crime de lesão corporal resultante de violência domestica ou familiar contra a mulher 
( lei 11.340, de 7 de agosto de 2006). Disponível em: <www.damásio.com.br> Acesso em: 07/09/2007. 
42 Existem entendimentos doutrinários de que a redação do inciso III, do art. 5º da lei 11.340/2006, vai além dos 
limites protegidos pelos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, por abranger qualquer relacionamento, 
por mais estreito que seja entre pessoas. Desta forma, como se diz na linguagem popular, um simples  “ficar”, 
ou uma relação de amizade entre pessoas,  abriria precedente para que uma possível violência, entre estes 
amigos ou entre os “ficantes”,  seria suficiente para que se classificar o ato como sendo de violência doméstica. 
Neste sentido, NUCCI, Apud CUNHA, Op. Cit. p. 31“Cremos ser inaplicável o dispositivo no inciso III do art. 
5.º, desta lei, para efeitos penais. Na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher, no art. 2.ª, §1 º, prevê-se que a violência contra a mulher tenha ocorrido ‘dentro da família ou 
unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou tenha convivido no 
mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro violação, maus tratos e abuso sexual’. 
Logo, é bem menos abrangente do que a redação do inciso III do art. 5.º, da lei 11.340/2006. Exigi-se, no texto 
da convenção, a existência de coabitação. Ora se o agressor e vítima não são da mesma família e nunca tiveram 
juntos, não se pode falar em violência doméstica e familiar. Daí emerge a inaplicabilidade do dispositivo no 
inciso III.” 
43 Neste Sentido: JUNIOR, Edison Miguel da Silva - Sujeitos do crime de gênero na Lei 11.340/06 - Lei Maria 
da Penha. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/x/30/54/3054/> Acesso em: 02/06/2008 



conduta baseada no gênero +  relação de afetividade = crime de violência 

doméstica e familiar. 44 

Portanto não há de falar em violência domestica, quando, por exemplo: um 

homem desconhecido ao discutir e agredir mulher fisicamente na rua, ou em um 

bar, não terá incidência da nova lei, devendo ser aplicado as disposições do CP e 

do CPP. 

A lei Maria da Penha, por força dos art. 2.º 45, e § único do art. 5º, fez questão 

de deixar claro que independente do tipo de relação intima que as pessoas tenham. 

Seja ela entre homem e mulher, ou seja, uma relação homossexual. Por 

conseguinte, as possíveis desavenças ocorridas em qualquer relação, serão 

reconhecidas como violência domestica e protegidas juridicamente pela lei Maria da 

Penha. Como resultado, amplia-se o conceito de família na sociedade brasileira, 

protegendo além das famílias formadas nas relações heterossexuais, as uniões de 

pessoas do mesmo sexo, em ambiente familiar ou de convívio. Desta forma não se 

pode mais questionar a natureza das relações homossexuais no Brasil, elas devem 

passar a ter reconhecido todos os efeitos jurídicos inerentes a qualquer entidade 

familiar. Nesta esteira, a interpretação do art. 1.511 do Código Civil,46 deve ser feita 

juntamente com definição legal da entidade familiar contida na lei Maria da penha, 

reconhecendo as relações homo afetivas como verdadeiras entidades familiares, 

pois já que a lei reconhece proteção especial para uniões de pessoas do mesmo 

sexo, não há como se negar o reconhecimento familiar para estes casos47. Esta 

matéria foi recentemente debatida pelo Superior Tribunal Federal, onde o Celso de 

Mello se posicionou sobre o assunto confirmando a tendência de se reconhecer 

direitos, independente da orientação dos titulares, ao pronunciar: 

                                                 
44 No mesmo sentido, corroborando este entendimento, confira: LEAL,  João José. Violência doméstica contra a 
mulher: breves comentários à Lei nº 11.340/2006. Disponível em: < 
http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1513> Acesso em: 02/06/2008. A Lei 11.340/2006 
criou a categoria jurídica denominada mulher em situação de violência doméstica e familiar, aplicável aos casos 
em que a mulher for objeto de “ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (art. 5º, caput). O texto legal não é claro ao utilizar o 
termo “gênero”, que deve ter seu sentido jurídico relacionado à categoria violência doméstica e familiar. 
45 Art. 2º lei 11.340/2006.  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-
lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
46 Código Civil. Art. 1.511 O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos 
e deveres dos cônjuges. 
47 Neste sentido. DIAS, Op. Cit. p. 44 



“O convívio de pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, 

ligadas por laços afetivos, sem conotação sexual, cabe ser 

reconhecido como entidade familiar. Presentes os requisitos de vida 

em comum, coabitação, mútua assistência, é de se concederem os 

mesmos direitos e se imporem iguais obrigações a todos os vínculos 

de afeto que tenham idênticas características.”48 

O que não foge também da proteção legal, é a relação paralela do homem 

que ao constituir duas famílias, se constitui também duas unidades familiares. 

Assim o homem agredindo qualquer uma de suas mulheres, o fato deverá ser 

considerado como violência doméstica, na proteção da lei específica. 

3.3 FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER 

 

Art. 7º  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

entre outras: 

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 

sua integridade ou saúde corporal;  

 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 

cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 

ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 

mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 

chantagem, ridicularização, exploração e49 limitação do direito de ir e 

vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação; 

 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 

                                                 
48 Medida cautelar em ADin 3.300-0-DF, requerida pela Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São 
Paulo e outro. Apud CUNHA, Op. Cit. p. 33 
49 Aqui a mesma crítica é feita pelo uso da conjunção aditiva e no lugar da conjunção alternativa ou. Assim 
melhor seria se a redação do artigo fosse a seguinte: ”exploração ou limitação do direito de ir e vir ou qualquer 
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação;”Neste sentido: Filho, Op. Cit. p. 
46. 
 



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; 

 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 

valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 

satisfazer suas necessidades; 

 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 

configure calúnia, difamação ou injúria. (grifos nossos) 

  

 Ao contrario do que ocorria antes da edição da lei Maria da Penha, quando 

só era considerado violência doméstica contra a mulher a lesão corporal que 

ocasionasse dano físico ou a saúde da mulher, o novo diploma legal adotando 

orientações da Convenção de Belém do Pará, tratou de definir de forma clara, quais 

as formas de violência doméstica. Com a entrada em vigor da desta lei, a violência 

doméstica passa a ser a não só a lesão corporal, mas também qualquer ação ou 

omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral e patrimonial contra a  mulher em razão de relacionamento de natureza 

familiar ou afetiva. Não devendo esquecer que reconhecido o delito como violência 

doméstica, se impõe o aumento da pena, conforme regra do art. 61, II, f do CP 50, 

inserido pela Lei Maria da Penha, ampliando assim o rol de circunstâncias 

agravantes do CP. 

 A regra do art. 7º, II, é interessante, pois ao ampliar o conceito de violência 

doméstica incluindo a violência patrimonial, não se aplica mais as imunidades 

                                                 
50 Código Penal. Art. 61: São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam 
o crime:  II - ter o agente cometido o crime: f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;                                                        



previstas no Código penal, sejam elas de natureza absoluta51 ou relativa52, quando 

a vítima é mulher e possui vínculo de natureza familiar com o autor. Desta forma, 

nestes casos não se pode mais admitir a possibilidade de isenção de pena ao autor 

da infração53. 

Porém ao utilizar na redação do art. 7ª. A expressão “entre outras” o 

legislador não esgota todas as ações que devem ser pensadas como violência 

doméstica, sendo possível o reconhecimento de outras ações, que seriam passives 

de medidas protetivas no âmbito civil, mas que em matéria de Direito Penal, não 

poderiam ser consideradas por inexistir tipicidade, face aos princípios da legalidade 

e taxatividade, que norteiam o Direito Penal.  

 

 

3.4 DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 14º.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 

criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos 

Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 

execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em 

horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização 

judiciária. 

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos 

cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: 

                                                 
51 Código Penal. Art. 181: É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em 
prejuízo: I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; II - de ascendente ou descendente, seja o 
parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural 
52 Código Penal. Art. 182: Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é 
cometido em prejuízo:I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;II - de irmão, legítimo ou ilegítimo; 
III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. 
53 Existem entendimentos doutrinários considerando inclusive como violência patrimonial o não pagamento de 
alimentos quando o alimentante possui de condições econômicas. Neste Sentido: DIAS, Op. Cit. p. 53. 
“Identificada como violência patrimonial a subtração de valores, direitos e recursos econômicos destinados a 
satisfazer as necessidades da mulher, neste conceito se encaixa o não pagamento dos alimentos. Deixar o 
alimentante de atender a obrigação alimentar, quando dispõe de condições econômicas., ales de violência 
patrimonial tipifica o delito de abandono material.” 



I - do seu domicílio ou de sua residência; 

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

III - do domicílio do agressor. (grifos nossos) 

 Em conseqüência da complexidade que foi gerada com a definição mais 

abrangente da violência doméstica, incluindo-se além da ação ou omissão física, a 

psicológica, sexual, patrimonial, e moral praticada a mulher, em decorrência de 

relações domésticas ou familiares, a competência para processar e julgar todos os 

delitos que se encaixem neste conceito, deverá ser do juiz natural (nas comarcas de 

juízo único), do juiz da vara criminal competente para qual o processo foi distribuído 

nos locais com mais de um juízo, ou finalmente quando já instalado na comarca o 

juizado de competência especifica, será do juiz do Juizado de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher - JVDFM. Contudo, até que os JVDFMs sejam criados, 

caberá à vara criminal da comarca acumular essa competência, com prioridade, 

conforme regra consoante do art. 33, que não exclui as demais prioridades já 

estabelecidas em legislações anteriores (idoso: lei n.º 10.741/03 e adolescente: lei 

n.º 8069/90). 

A fixação da competência para os JVDFMs, está intimamente ligada ao 

conceito de violência doméstica determinado pela lei 11.340/06 no art. 5º. Assim, 

para se determinar a competência para o JVDFM é necessário primeiro identificar 

se realmente trata-se de um crime de violência doméstica. Essa análise deve ser 

feita de acordo com os critérios do art. 5º, que estabelece primeiro, que a violência 

tem que ser contra mulher,54 e que segundo, a mulher possua com o agente do fato, 

relação no âmbito doméstico, familiar, ou de relacionamento intimo. Luiz Flávio 

Gomes e Alice Bianchini, em uma segunda analise da fixação de competência dos 

JVDFMs, afirmam que: Em outras palavras, a competência será firmada em razão 

da pessoa da vítima (‘mulher’) assim como em virtude do seu vinculo pessoal com o 

agente do fato (ou seja: é também imprescindível a ambiência doméstica, familiar 

ou íntima).” 55 

                                                 
54 Com exceção dos crimes de lesão corporal leve, que segundo entendimento doutrinário dominante, admite-se 
pela redação do § 9, do art. 129 do CP que o crime de violência doméstica pode ter como sujeito passivo vítimas 
do sexo masculino. Neste sentido, conferir: CAVALCANTI, Op. Cit. p. 180 
55 GOMES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Aspectos Criminais da lei de violência doméstica contra a 
mulher. Disponível em: <http://www.mp.pa.gov.br/caocriminal/noticias/detalhe.php-?id=-29> Acesso em: 
26/12/2007. 



Desta forma, quando praticados no âmbito da violência doméstica deverão 

ser de competência dos JVDFMs56, crimes sexuais (estupro, atentado violento ao 

pudor); crimes contra a honra (calúnia, injuria e difamação); crimes de dano e 

ameaça; crimes de constrangimento ilegal e cárcere privado e crimes de tortura. 

Como também será de competência dos JVDFM toda causa cível que 

eventualmente decorra de violência doméstica, e não apenas para apreciar as 

medidas de urgência, criadas pelo nova lei.57 

 As exceções à regra ficam por conta das competências constitucionais: júri, 

foros por prerrogativas de função, competências da Justiça Federal e crimes de 

competência da Justiça Militar, bem como a possibilidade de deslocamento do 

processo para a competência da Justiça Federal através do Incidente de 

deslocamento de competência autorizado pela constituição, quando ocorrer grave 

violação de direitos humanos. Não obstante a competência constitucional do tribunal 

do júri para os casos de crimes dolosos contra a vida, de acordo com o art. 121 do 

CP, Apoiamos o entendimento de que nada impede ser colocado a disposição da  a 

vítima todas as medidas de urgência que a lei oferece, em se tratando de homicídio 

na forma tentada.58 

 A doutrina majoritária entende, conforme já tivemos oportunidade de debater 

que mesmo se tratando de crime de menor potencial ofensivo, no caso de violência 

doméstica e familiar, não se aplicada o procedimento da lei 9.099/1995, deve-se 

proceder à abertura do inquérito policial (juntamente com medida prevista no art. 12, 

III e §§ 1º e 2º da lei 11.340/2006), bem como a denuncia vir por escrito, de acordo 

com procedimento previsto no CPP. 

 

 

3.5 MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

 

                                                 
56 Ressalta-se que enquanto não criado os  JVDFMs, essa competência será das varas criminais. 
57 Nesse sentido, “Então parece-me correto concluir que o novel microssistema teve a intenção de 
UNIFICAR em um só órgão jurisdicional ( juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher – 
jufams )  com atribuição cível e criminal para conhecer, julgar e executar todas as causas que envolvam o tem, 
cuja competência, hoje, é das Varas Criminais enquanto não criado o referido órgão jurisdicional. (grifos do 
autor). SANTOS, Paulo Sérgio Puerta dos. Simpósio sobre violência doméstica – lei 11.340/2006 – Aspectos 
cíveis e Criminais – Lei Federal n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: 
<http://www.mp.sp.gov.br/pls/portal/url/ITEM/1F667FAA737-278C0E040A8C02C014150> Acesso em: 
28/12/2007 
58 Neste sentido: CAVALCANTI, Op. Cit. p. 182 



Art. 8º  A política pública que visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado 

de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, 

assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 

informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou 

etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização 

de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 

dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos 

e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis 

estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e 

familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o, no 

inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição 

Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as 

mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de 

prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão 

desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 

mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou 

outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos 

governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, 

tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da 

violência doméstica e familiar contra a mulher; 



VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da 

Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais 

pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto 

às questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem 

valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana 

com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de 

ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à 

eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

 

 

 A redação do art. 8º da lei é quase a convocação de uma força tarefa 

disposta a coibir realmente a violência domestica no Brasil, bem como promover de 

uma vez por todas as obrigações assumidas pelo estado brasileiro ao ratificar 

convenções internacionais. Envolvem-se nesta empreitada a União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios e ações não governamentais, definindo que de forma 

organizada, estes devem promover o combate a violência domestica no Brasil, por 

meio das diretrizes estabelecidas incisos I a IX, que deverão nortear as políticas 

públicas envolvendo o tema violência domestica contra mulher pretendendo reduzi-

la. 

 

 

3.6 DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

 

Art. 9º  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e 

as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no 

Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, 



entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 

emergencialmente quando for o caso. 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas 

assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica 

e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante 

da administração direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o 

afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do 

desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de 

contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos 

casos de violência sexual. (grifo nosso) 

 

 Os mecanismos de combate a violência doméstica de dividem em três partes: 

(a) a “assistência social” prevista na lei 8.742/93, que inclui no cadastro de 

programas assistenciais a vítima de violência; (b) “à saúde” (Lei nº. 8.080/90), 

promovendo o acesso da vítima a recursos inerentes a programas de 

desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde, que abrangem serviços 

de contracepção de emergência, bem como dispõe a vítima tratamento de doenças 

sexualmente transmissíveis, e procedimentos médicos necessários em caso de 

violência sexual; (c) “segurança pública”, garantindo a integridade física por meio de 

proteção policial, abrigo e local seguro, havendo risco de vida, como também o 

acompanhamento policial até o domicilio ou local da agressão a fim de assegurar a 

vítima retirada de pertences pessoais. (vide art. 11). 



 

 

3.7 DA GARANTIA DE EMPREGO 

 

 A garantia do emprego da vítima de violência doméstica, por mais que seja 

uma disposição que na prática será de difícil aplicabilidade, pelo menos na teoria se 

comporta como medida de respeitável inovação, e digna de aplauso. Ela tem o 

espoco de assegurar em favor da vítima de violência doméstica a garantia do 

emprego, seja ele público ou privado. Por conta de todos os problemas que a vítima 

de violência enfrenta nestes casos, e que de forma até involuntária refletem no seu 

rendimento do trabalho, tornando a situação da vítima no emprego quase que 

insustentável em razão da problemática que a mulher se encontra, bem como os 

problemas que são gerados na empresa em conseqüência disso como: faltas, 

atrasos, e afastamentos do trabalho por motivo de saúde. Na maioria das vezes, a 

mulher vítima de violência, é portadora de tantos problemas pessoais, que acaba 

perdendo o emprego. Incumbi-se ao juiz a partir de agora, garantir nestes casos o 

vinculo empregatício da vítima, e de preferência como ensina Rogério Sanches 

Cunha59 nos moldes do art. 471 da CLT,60 que trata da suspensão e interrupção do 

contrato de trabalho. 

 Muito bem, a medida é moderna, justifica a preocupação brasileira com o 

problema da violência doméstica, lindíssima na teoria, mas fica a pergunta: quem 

pagará a remuneração da mulher? Pensamos que, se o Brasil quer tratar o 

problema da violência de maneira séria, deve-se equiparar a o afastamento do 

emprego decorrente de violência doméstica como ocorre na licença da gestante 

(art. 392 da CLT) ou da incapacidade do trabalhador em razão de doença, a partir 

do 16º. Dia (art. 476 da CLT) devendo a empregada receber seu salário no período 

do afastamento do órgão previdenciário. Por sua vez, o legislador ao criar regra de 

tamanha repercussão, não pode escusar-se das conseqüências criação da medida, 

jogando a fardo do pagamento do salário ao Empregador. A ele já basta estar 

privado do trabalho de seu funcionário. Assim, a solução prática seria a criação de 

                                                 
59 CUNHA, Op. Cit. p. 53 
60 CLT. Art. 471. Ao empregado afastado do emprego são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as 
vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. 



um mecanismo que permitisse o pagamento fosse feito através da previdência 

social, como em outros casos já mencionados.61 Inadmissível seria o afastamento 

do emprego, sem remuneração da vítima, pois imagine...a situação que já é ruim 

para a vítima, agredida e inferiorizada pelo agressor, agora vai ficar pior ainda, pois 

não tem nem mesmo seu salário para garantir sua sobrevivência, e nem mesmo 

sabe ao retornar ao trabalho, se terá seu emprego de volta. Que cabimento teria a 

aplicação desta medida? É obvio que nenhum, totalmente descabida seria esta 

possibilidade. 

 

 

3.8 DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar 

conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências 

legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao 

descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras 

providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de 

imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao 

Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para 

abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada 

de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

                                                 
61 Neste Sentido: CUNHA, Op. Cit. p. 54 



V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os 

serviços disponíveis. 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra 

a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial 

adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo 

daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a 

representação a termo, se apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do 

fato e de suas circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente 

apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de 

medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da 

ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua 

folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado 

de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e 

ao Ministério Público. 

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade 

policial e deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas 

pela ofendida. 



§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no 

§ 1o o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos 

disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou 

prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 

(grifo nosso) 

 

Visando um combate efetivo contra violência doméstica, a nova lei garante a 

vítima proteção policial mediante a aplicação de várias medidas, determinando uma 

participação maior da policia nestes casos, ao contrario do que acontecia quando 

ainda se seguia o procedimento dos juizados especiais, a autoridade policial se 

limitava a lavrar os termos circunstanciados e leva-los a juízo. O Art. 10 autoriza a 

autoridade policial a tomar as providencias cabíveis, caso esteja diante de situação 

de iminência ou prática de violência. O art. 11 trata de enumerar algumas 

providencias que a autoridade deverá tomar para garantir proteção à vítima. Com o 

afastamento do procedimento da lei 9.099/1995 para os casos de violência 

doméstica, ressurge a possibilidade de a autoridade policial decretar a prisão em 

flagrante do agressor. 

Ao comparecer na delegacia, deve ser assegurada à vítima proteção 

especial, se for o caso, encaminhamento médico; acompanhamento até a sua 

residência para que apanhar seus pertences, e fornecer transporte para abrigo 

seguro, em caso de risco de morte.  

Ao registrar a ocorrência a autoridade policial deve esclarecer a vítima seus 

direitos e serviços disponíveis a que ela tem direito, bem como deve ser esclarecer 

quais as medidas protetivas que a vítima tenha direito. Na mesma feita, a 

autoridade deve tomar por termo a representação da vítima (art.12), pois ainda que 

tenha sido afastada a aplicação dos juizados especiais, ainda existe a necessidade 

de a vítima representar contra seu agressor, mesmo nos crimes de lesão corporal 

leve. Entretanto, se inexistente a regra do art. 12. I, não faria muita diferença, uma 

vez que o CPP já trata a matéria. Uma simples olhada do inciso III do art. 6º do 



CPP62 é suficiente para perceber que a lei exagerou no texto, criando nova regra, 

sem a devida necessidade.  

A identificação do agressor disposta no inciso VI do artigo 12 não se trata da 

identificação criminal conforme regra do art. 5, LVIII da CRFB disciplinada pela lei 

10.054/2000. Trata-se de conseguir identificar quem é o agressor, devendo utilizar 

da medida da identificação criminal nos limites da lei 10.054/2000 somente quando 

o agressor já identificado, não possui identificação civil63. 

A representação é entendida como condição de prosseguimento da ação 

penal, havendo possibilidade ainda no processo da vítima retratar-se, em audiência 

designada especialmente para este fato, perante o juiz (art. 16). A autoridade 

policial também deve tomar por termo o pedido da vítima para a aplicação de 

alguma medida cautelar de urgência. Este pedido deverá ser encaminhado a juízo 

para que adote medidas de proteção próprias do caso, no prazo de 48 horas, 

devendo conter: a qualificação da ofendida e do agressor; nome e idade dos 

dependentes e descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela 

ofendida, anexado ao pedido o boletim de ocorrência e cópia de todos os 

documentos disponíveis. Contudo, a lei não faz referência a sanção que deverá ser 

aplicada, caso o juiz não respeite o prazo legal. Para que a regra do inciso III do art. 

12 não seja mais uma a acrescentar na lista de dispositivos sem utilidade no Brasil, 

é necessário que haja estabelecido de acordo com o disposto no art. 93, II e, da 

CRFB64 a pena que garantirá a efetividade da lei.65 

 

 

3.9 DA AÇÃO PENAL 

                                                 
62 Código de Processo Penal. Art. 6º - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá: III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
63 Neste sentido: RANGEL, PAULO. Op. Cit. p. 169 
64 Constituição Federal. Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: II - promoção de entrância para entrância, 
alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: e) não será promovido o juiz 
que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório 
sem o devido despacho ou decisão; 
65 Neste sentido: RANGEL, Op. Cit. p.168 



 

Um dos temas mais controversos entre a doutrina com a entrada em vigor da 

nova lei, é com relação à natureza da ação penal nos crimes praticados com 

violência contra a mulher. Seria a ação penal pública incondicionada, ou 

condicionada a representação? Com a devida vênia aos autores que entendem que 

a partir da vigência da nova lei nova lei, a ação penal será pública incondicionada,66 

pensamos que a ação ainda continua dependente da representação para 

prosseguir. Vejamos o que o art. 41 da lei 11.340 diz:  

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica 

a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

 Destarte, pensamos não ser a melhor interpretação aquela que nos leva a 

pensar que, em se tratando de lesão corporal leve decorrente de violência 

doméstica, a ação passaria a ser incondicionada por afastar a aplicação da lei 

9.099/95, mais precisamente do art. 8867 da lei dos juizados que determina a 

representação como condição de procedibilidade da ação penal para as lesões 

corporais de natureza leve. 

 O que a lei realmente pretende com o afastamento dos juizados especiais é 

vedar a aplicação dos institutos despenalizadores da composição civil e da 

transação penal, que foram tão aplicados nos JECrims que acabaram por banalizar 

a repressão à violência doméstica no país. Corroborando este entendimento, 

veremos que a própria lei deixou a entender, admitindo crimes de ação penal 

pública condicionada a representação, determinando que a “retratação”68 será 

somente permitida na presença do juiz, in verbis: 

                                                 
66 Neste Sentido: CAVALCANTI, Op. Cit. p. 186  
67 LEI Nº. 9.099 Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de 
representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. 
68 A lei faz menção a  “renúncia“, porém adotamos o entendimento que o legislador utilizou a expressão por 
engano. Neste Sentido, RANGEL, Op. Cit. p. 160. Ainda sobre o equivoco do  legislador em usar a expressão 
renúncia de forma equivocada, corroborando nosso entendimento, confira: JESUS, Damásio de. Da exigência de 
representação da ação penal pública por crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar 
contra a mulher ( Lei n. 11.340, de 7 de Agosto de 2006) Disponível em: <www.damasio.com.br>. Acesso em: 
07/09/2007. 



Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação 

da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 

representação perante o juiz, em audiência especialmente 

designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e 

ouvido o Ministério Público. 

 Além disso, haveria a possibilidade do mesmo crime (lesão corporal), ter dois 

tipos de ação penal, dependendo de quem for a vítima. A lesão corporal leve contra 

a esposa, no âmbito familiar seria incondicionada, mas quando a violência contra a 

mulher fosse fora do âmbito domiciliar, cometida por um estranho, (ou seja, que não 

preenche os requisitos legais do inciso do art. 5º da nova lei), seria esta ação, 

condicionada a representação. Ainda mais porque existem crimes mais graves do 

que a lesão corporal leve, e que possuem a ação penal condicionada a 

representação, como o estupro a vítima pobre (art. 225, §1º, I e § 2º do CP69). O 

que levaria o Estado a fazer uma intervenção máxima em razão de uma lesão 

corporal leve, mais abrir mão de intervir quando se tratar de um estupro? Estaria 

desrespeitado o principio da proporcionalidade, estar-se-ia ignorando tendência de 

intervenção mínima do Direito Penal no Brasil, bem como reduziria drasticamente as 

chances de reconciliação do casal. Por ultimo, colocando fim a discussão, se a 

intenção do legislador fosse mesmo tornar a ação publica incondicionada nos 

crimes de lesão corporal leve, deveria ter feito de forma expressa. Ademais, a 

própria lei 11.340/06 no art. 16 fala em “renúncia” à representação, o que seria um 

verdadeiro contra-senso, em se tratando de ação penal pública incondicionada.  

 

 

3.10 DOS PROCEDIMENTOS 

 

                                                 
69 Código Penal. Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa; 
§ 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública: I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas 
do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família; II - se o crime é 
cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador; § 2º - No caso do nº. I do 
parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação. 
 



Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis 

e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo 

Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, 

ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido 

nesta Lei. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 

criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos 

Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 

execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em 

horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização 

judiciária. 

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos 

cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

III - do domicílio do agressor. 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais 

acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar 

as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, 

subsidiada pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas 

criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no 

caput. 

 



 O título IV da lei 11.340/2006 versa sobre os procedimentos. O art. 13 da lei 

define que ao processo, ao julgamento e execução das varas cíveis e criminais 

relativas a pratica de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão no 

que não conflitarem nesta lei, as normas dos Códigos de Processo Penal, Processo 

Cível, dos estatutos do idoso e do adolescente. Contudo, a lei não indicou o rito que 

deverá ser utilizado, nem mesmo definiu quais os casos para a adoção de medidas 

de urgência. Os processos devem seguir o rito de acordo com a natureza da pena, 

devendo ser aplicado o procedimento comum aos crimes apenas com reclusão 

(CPP, art. 394 a 395 e 498 a 502); procedimento sumário quando o crime for punido 

com pena de detenção (CPP, art. 531 a 540). Os processos relacionados a crimes 

dolosos contra a vida, apesar de haver rito e juízo próprio, devem permanecer no 

JVDFM até a pronuncia. 

 Com art. 14 cria-se um novo órgão jurisdicional com competência especifica 

para julgar os casos de violência domestica e familiar contra a mulher o (JVDFM), 

órgão independente do JECrim, já que como é cediço  a própria lei afasta o 

procedimento dos juizados especiais. Desta forma, uma vez no JVDFM, as duas 

pretensões (cível e criminal) serão deduzidas no mesmo processo, só que em 

pedidos diferentes. Adotou-se na lei 11.340/2006 o principio da solidariedade, 70 

juntando no mesmo processo, as duas pretensões processuais, cível e criminal.  

 Enquanto não implantado os JVDFM, conforme regra conforme a regra de 

transição do art. 33, as varas criminas acumularão as competências civil e criminal 

para julgar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e 

logicamente uma vez criado o JVDFM na comarca, a competência passa a ser do 

juizado especifico e não mais da vara criminal. 

A competência dos JVDFM é absoluta. Por se tratar de competência em 

razão da matéria, nos casos de violência domestica e familiar contara a mulher. 

 

 

                                                 
70 Neste Sentido: RANGEL, Op. Cit. P. 170 



3.11 A RETRATAÇÃO DA OFENDIDA 

 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação 

da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 

representação perante o juiz, em audiência especialmente 

designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e 

ouvido o Ministério Público. 

 Salta aos olhos o equivoco do legislador ao mencionar o termo “renúncia” na 

redação do artigo, já que se trata de instituto próprio da ação penal de iniciativa 

privada, este termo é utilizado quando o legitimado abre mão do seu direito de 

exercício de queixa. Como se trata de ação penal de iniciativa pública condicionada 

a representação, o correto seria dizer “retratação” da denúncia, e não “renúncia” 

conforme transcrito na lei. 71  

 Assim com a redação do artigo o legislador quis na verdade criar uma 

exceção a regra do artigo 25 do CPP, 72 possibilitando que se faça a retratação da 

representação mesmo com a denúncia oferecida pelo MP, mas que ainda não tenha 

sido recebida pelo juiz. Em outras palavras, a retratação que em regra, face ao 

disposto no art. 25 no CP poderá ser admitida somente até que a denúncia não seja 

oferecida, porém em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

com a inovação da nova lei, torna-se possível que a retratação seja feita mesmo 

que a denúncia já tenha sido oferecida pelo MP, mas que ainda na tenha sido 

recebida pelo juiz. Lembrando que a retratação somente poderá ser feira na 

presença do juiz, ouvido o MP, na audiência que o aludido artigo prescreve. 

                                                 
71 Neste sentido conferir, RANGEL, Op. Cit. p. 160.  Damásio de Jesus aponta que não se trata de retratação, já 
que ela não poderá ser admitida , após do oferecimento da denúncia. Segundo a orientação do renomado autor, 
“o legislador empregou a palavra renúncia no sentido comum de desistência da representação. A norma não 
inseriu no texto a expressão ‘antes do recebimento da denúncia’ como hipótese de peça acusatória já recebida, o 
que seria inadequado. Apenas marcou o termo final do prazo durante o qual a vítima pode, como se diz 
popularmente ‘retirar a queixa’, isto é, desistir do prosseguimento da persecução penal: enquanto não recebida a 
denúncia é admissível a desistência. JESUS, Da exigência... Op. Cit. Disponível em: <www.damasio.com.br>. 
Acesso em: 07/09/2007. Ainda sobre a questão, Fernando Célio de Brito Nogueira explica que: “A situação, na 
verdade, é de desistência da representação já formalizada.. Só podemos falar em renúncia se a representação 
não chegou a ser formalizada”. NOGUEIRA, Fernando Célio de Brito. A lei n. 11.340/06 – Violência doméstica 
e familiar contra a mulher – Perplexidade à vista. Disponível em: 
<http://www.conamp.org.br/index.php?a=mostra_artigos.php&ID_MATE-RIA=616> Acesso em: 28/12/2007 
72 Código de Processo Penal. Art. 25 - A representação será irretratável, depois de oferecida à denúncia. 



 Contudo, a redação do artigo é criticada sobre o argumento de que a 

formalidade criada pela norma representa um excesso de proteção, e que, mesmo 

com a oitiva do Ministério Público, não há como negar à vítima de violência 

doméstica ou familiar a renúncia ao direito da representação, nem tão pouco desistir 

da representação que por ventura já tenha formulado, antes do oferecimento da 

denúncia, conforme regra consoante no art. 25 do CP.73 

 

  

3.12 PENAS VEDADAS PELA LEI 11.340/2006 

 

Art. 17.  É vedada 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. 

 O artigo 17 estabelece que “É vedada a aplicação, nos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica”, e ai fica a 

pergunta: Quando é que ela existiu? A pena de cesta básica não existe no 

ordenamento jurídico brasileiro, já que conforme o princípio constitucional da 

reserva legal, representado pelo adágio latino ”nullun crimen nulla poena sine lege” 

(não há crime nem pena e sem lei), somente leis podem determinar as penas 

referentes aos delitos. Logo as penas previstas no ordenamento jurídico são 

aquelas previstas no art. 32 do CP74. O que ocorreu com a aplicação das cestas 

básicas no JECrim foi de iniciativa do MP juntamente com os juizes para se criar 

uma prestação pecuniária alternativa75 com base no art. 45 § 2, do CP76, e que 

                                                 
73 Neste sentido conferir, NOGUEIRA, Op. Cit. Disponível em: <http://www.conamp.org.br> Acesso em: 
28/12/2007 
74 Código Penal. Art. 32 - As penas são: I - privativas de liberdade; II - restritivas de direitos; III - de multa. 
75 Em sede de juizado Especial a aplicação deste tipo de “pena” de cesta básica, passou a ser sinônimo de 
violência doméstica. A aplicação da “pena” ficou banalizada, e na maioria dos casos de agressão, terminava, 
mesmo quando a vítima resistia a conciliação com o agressor, com o pagamento de cestas básicas. É claro que 
não poderia continuar a resolver os problemas decorrentes de violência doméstica doravante, da forma como era 
resolvido. 



acabou sendo mal utilizada nos JECrims, o que inclusive colaborou para que a 

solução dos conflitos em sede do juizado especial fossem mal vistas pela 

sociedade.77 Não se importava o agressor com a persecução criminal, já que tudo 

se resolvia com o pagamento de algumas cestas básicas. Nesta esteira, a 

prestação pecuniária deve ser revertida à vítima, só havendo a possibilidade de ser 

desviado a verdadeira função da prestação, com seu consentimento. 

 Com isso, o artigo 17 veda somente as penas que estejas previstas em lei: 

prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento 

isolado de multa. Portando, não se proíbe a substituição pelas penas restritivas de 

direito, pois como legislador não proibiu, não cabe ao interprete proibir. Portanto, 

não se pode impedir a aplicação das penas restritivas de direito, já que ”deve o 

intérprete descobrir e revelar o conteúdo de vontade expresso em forma 

constitucional, e não as volições algures manifestadas, ou deixadas no campo 

intencional; pois que a lei não é o que o legislador quis nem o que pretendeu 

exprimir, e, sim o que exprimiu de fato”.78Apesar de que na prática, a substituição 

por penas restritivas de direito é bem mais difícil nos de crimes de violência 

domestica e familiar, já que conforme dispõe o art. 44 do CP não se aplica a 

substituição quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça contra a 

pessoa, e como é cediço, a violência e a grave ameaça estão presentes na maioria 

dos casos de agressão. 

 

 

                                                                                                                                                        
76 Código Penal. Art. 45 - Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste 
e dos arts. 46, 47 e 48; § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus 
dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não 
inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será 
deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. 
(Acrescentado pela L-009.714-1998) 
77 “O dia-a-dia do funcionamento dos juizados nunca agradou alguns setores da sociedade. Algumas associações 
de mulheres, especialmente, sempre protestaram contra a forma de solução dos conflitos ‘domésticos’ (ou seja: 
violência doméstica) pelos juizados. Em casos de ação penal pública, a mulher ( ou outra vítima qualquer) nem 
sequer participa da transação penal ( o Estado ‘roubou-lhe o conflito como diz Louk Hulsman). O Profundo mal 
estar que causou o modelo praticado pela justiça consensuada a esses segmentos constituiu o fundamento mais 
evidente do surgimento do novo diploma legal, que está refutando o modo peremptório qualquer incidência da 
lei 9.099/1995 (art. 41).” GOMES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Aspectos Criminais da lei de violência 
doméstica contra a mulher. Disponível em: <http://www.mp.pa.gov.br/caocriminal/-
noticias/detalhe.php?id=29> Acesso em: 26/12/2007 
78 FERRARA, Apud  MAXIMILIANO, Op. Cit. p. 25 



3.13 PRISÃO PREVENTIVA 

 

Art. 20.  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. 

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no 

curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem 

como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

 A regra é desnecessária, pois o CPP já trata a matéria. A prisão preventiva 

não poderá ser aplicada nos crimes de lesão corporal leve pelo simples fato de não 

do tipo preencher condição essencial determinada no art. 313 do CPP, que prevê a 

aplicação da medida “nos crimes dolosos punidos com reclusão”, e como é cediço, 

nos crimes de lesão corporal leve (art. 129,  § 9, do CP) a pena a ser aplicada é de 

detenção79. 

Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 

1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso IV: 

Art. 313 Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, 

será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos: 

“IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência”.(NR). (grifos nossos) 

 Contudo, Alguns autores admitem que com a inteligência do inciso IV, do art. 

313 do CPP, acrescentado pela lei 11.340/2006 depreende-se que haverá uma 

nova hipótese de prisão preventiva80. É a novidade trazida pelo novo diploma, 

                                                 
79 Na esteira desta interpretação, sustentando ser inaplicável a prisão preventiva, apesar de presente  o 
fundamento inserido pela nova lei no inciso IV do CPP, lembrando que a interpretação do artigo  313 do CPP 
deve ser feita de forma  sistemática, confira: RANGEL, Op. Cit. p. 623 
80 Nesse sentido, ressalta Fernando Capez ”Com o advento da lei 11.340, de 7 de Agosto de 2006, foi criada 
uma nova hipótese de cabimento de decreto de prisão preventiva, além das hipóteses existentes no art. 313 do 



aceitando uma nova hipótese para a prisão preventiva, além daquelas relacionadas 

pelo artigo 313 do CPP. Assim a lei determina nova possibilidade de se aplicar a 

prisão preventiva nos casos em que seja necessário “garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência”. Desta forma, se presume mais um requisito para 

este tipo de prisão preventiva. Já que a esta medida seria para garantir o 

cumprimento de medidas protetivas, não será permitida a prisão preventiva antes de 

se adotar as medidas, bem como é necessário que as mesmas sejam 

descumpridas. 81  Mesmo assim, deverá haver uma ponderação na aplicação da 

medida já que existem delitos incompatíveis com a decretação da prisão preventiva. 

Desta forma, haveria a possibilidade do tempo da prisão preventiva ser maior do 

que a pena que será aplicada futuramente ao agressor. A medida na verdade visa 

tornar efetivas as medidas de proteção idealizadas pela nova lei, e que se não 

houvesse mudança para garantir a aplicabilidade da nova lei, ficaria impedido na 

maioria dos casos de violência doméstica contra a mulher a utilização do 

instrumento da prisão preventiva, por falta dos requisitos determinados pelo art. 312 

e 313 do CPP.82 

Alem disso, não é suficiente para a concessão da medida somente os 

elementos fixados no art. 312 do CPP. É necessária a configuração do fummus boni 

iuris, determinando a existência de prova do crime juntamente com o indicio de 

autoria, bem como preciso demostrar alguma das hipóteses que autorizem a prisão 

preventiva, conforme disciplina do art. 312 do CPP83, para que se tenha 

caracterizado o periculum in mora. 

                                                                                                                                                        
CPP, qual seja: ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei 
específica, para garantir a execução das medidas  protetivas de urgência’. Assim, presente esse fundamento, 
qual seja: a garantia das medidas protetivas de urgência, será cabível a segregação cautelar.” CAPEZ, Fernando. 
Curso de Processo Penal – 14. ed. rev. e  atual. – São Paulo : Saraiva, 2007 p. 269 
81 Neste Sentido: RANGEL. Op. Cit. p. 622 
82 Em Sentido contrario por entender que a decretação da prisão preventiva para assegurar medidas protetivas, 
desvia do fundamento da prisão preventiva, vejamos:  Paulo Rangel: “Repetimos: a prisão preventiva deve ser 
decretada para que o processo tenha seu curso regular assegurado e não que as medidas protetivas sejam 
cumpridas(...) O estado não tem como dar garantias a ofendida e, por isso, manda prender o acusado. Criou-se 
as regras protetivas da ofendida sabendo que a realidade brasileira não permitirá assegura-las e resolveu prender 
o acusado para que ela ‘ficasse tranqüila’. O Estado deve adotar outras medidas de garantia que não a custódia 
cautelar, pois como é cediço por todos, o principio da intervenção mínima do Estado na esfera das liberdades 
publicas deve prevalecer no Estado democrático de Direito. O Maximo de garantias e o mínimo de intervenção 
pública.” RANGEL, Op. Cit. p. 624. 
83 Código de processo Penal. Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



 É imprescindível que a aplicação da medida seja feita com muita cautela não 

só quando preenchido os requisitos de toda e qualquer prisão cautelar, mas 

também porque ao ampliar as hipóteses da aplicação da prisão preventiva para 

“para garantir a execução das medidas protetivas de urgência“ a lei ampliou a 

aplicação da disposição para todas as medidas protetivas de urgência. Todavia, 

nem todas as medidas protetivas previstas nos arts. 18 usque 24 da lei são medidas 

de natureza penal, ou seja, que tratam da pratica de crimes. A lei possui também 

algumas medidas protetivas de caráter civil.  

 Destarte, haverá mais um hipótese em que não deverá ser aplicada a prisão 

preventiva: quando se tratar de medida protetiva de caráter civil. Assim se a media 

protetiva é de caráter civil, a decretação da prisão preventiva não pode prosperar já 

que não se estaria respeitando as condições determinadas nos arts. 312 e 313 do 

CPP, que tratam de crimes. Do contrario estaríamos diante de novo caso de prisão 

civil, criado pelo legislador infraconstitucional, indo de encontro ao principio 

constitucional disposto no art. 5º, LXVII84, que estabelece rol taxativo para casos de 

prisão civil no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, se a prisão preventiva for 

decretada em razão de uma conduta do agente que não constituir crime, de 

desobediência, por exemplo, deve o juiz abdicar da prisão preventiva, sobre pena 

de estar cometendo uma inconstitucionalidade. 85 

 

 

3.14 NOTIFICAÇÃO DA OFENDIDA 

 

Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais 

relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à 

                                                 
84 Constituição Federal. Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo 
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário 
infiel; 
85 Neste Sentido: CUNHA, Op. Cit. p. 83 



saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído 

ou do defensor público. 

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou 

notificação ao agressor. (grifos nossos) 

 A regra é salutar já que pretende comunicar a ofendida de que seu agressor 

está preso e ainda melhor, deseja avisar que seu agressor está em liberdade. É 

interessante, pois visa evitar que a vítima não seja pega de surpresa e sofra algum 

transtorno ou inconveniente em razão da liberdade do agressor. Com informação a 

vítima pode evitar lugares em comum, bem como locais em que provavelmente o 

agressor irá freqüentar.  Com relação à proibição de que a ofendida não poderá 

entregar intimação ou notificação ao agressor, a lei proíbe o que o bom senso já 

previa. Não pode o Estado utilizar da vítima para fazer o que é sua obrigação. 

 

3.15 DAS PENAS 

 

 Em caso de lesão corporal leve decorrente de violência doméstica, a pena 

que deverá ser aplicada varia de 3 (três) meses a 3 (três) anos, com cumprimento 

inicial em regime aberto nos limites do art. 33 § 2, “c” do CP. Ainda que a lei 

11.340/2006 veio a diminuir a pena mínima do tipo para três meses, não há como 

negar que com o afastamento do JECrim o tipo de lesão corporal leve decorrente de 

violência doméstica e familiar passou a ter uma repercussão maior, com uma pena 

mais grave para os agressores.  

 

 

3.16 AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 



Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 

imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes 

medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 

comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 

22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

§ 1o  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. 

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o 

agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6o 

da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao 

respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de 

urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, 

ficando o superior imediato do agressor responsável pelo 



cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos 

crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. 

§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, 

poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força 

policial. 

§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o 

disposto no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 

 A nova lei inova em relação a medidas alternativas a prisão, medidas 

cautelares de caráter extra penal e a medidas administrativas de proteção a mulher, 

nos limites dos art. 11, 22, 23 e 24. As medidas protetivas de urgência de que trata 

essa lei poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do membro do Ministério 

Público, ou a pedido da ofendida. Independente de audiência das partes ou de 

manifestação do MP, as medidas poderão ser concedidas de imediato. A aplicação 

de uma medida, não impede a aplicação de outra. Elas podem ser aplicadas 

cumulativamente, quantas forem necessárias para garantir a plena proteção da 

vítima, ou substituídas à proporção que sua finalidade perecer, por outra de maior 

eficácia.  

 As medidas previstas nos incisos I, II, e III (“a”, “b” e “c”) do art. 22. São 

cautelares de natureza penal, desta forma, nos crimes em que a ação seja de 

iniciativa pública, é de bom alvitre que seja requerida pelo ministério público, por ser 

o titular da ação penal, até mesmo porque estas medidas são dirigidas ao agressor 

e não tem como escopo a proteção das vítimas. Por se tratar de medida cautelar, 

que se propõe a garantir a instrumentalidade do processo, é imprescindíveis haver 

os dois requisitos a muito assinalados pela melhor doutrina para a concessão de 

medidas cautelares, o fumus boni iuris (aparência do bom direito) e o periculum in 

mora (perigo na demora). As providencias nos incisos IV e V são cautelares típicas 

do direito de família. Estas como se propõe proteger a vítima, deverão ser 

requeridas pela parte legítima, sempre acompanhada por advogado ou defensor. 

A Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de aplicação das disposições dos 

§§ 5º e 6º do art. 461 do CPC, bem como as medidas do caput do artigo para 



assegurar a efetividade das medidas protetivas impostas ao agressor. Dessa forma 

as normas do código de processo civil para o cumprimento de obrigações de fazer 

ou não fazer também poderão ser usadas para o âmbito da violência doméstica. A 

natureza dessa medida é a de tutela inibitória, com a função de impedir a violação 

de um direito. A multa por atraso é mais uma alternativa que pode ser utilizada pelo 

juiz para efetividade do processo, e poderá ser imposta até mesmo sem o pedido da 

vítima.  

O juiz poderá substituir as medidas adotadas por outras novas, como 

também poderá adotar outras disposições para garantir a segurança da vítima, de 

seu patrimônio ou até mesmo de seus familiares. 

 

 

3.17 MEDIDA DO AFASTAMENTO DO LAR 

 

A lei 10. 455/02 disciplinava a medida de afastamento do lar, porém como a 

entrada em vigor da lei 11.340/06 que tratou, igualmente da medida de afastamento 

de lar, com a entrada em vigor da nova lei, passa a matéria a ter disciplina da lei 

11.340/2006. O dispositivo trata de afastamento de lar, que é uma medida bem mais 

ampla do que a separação de corpos. A diferença entre as duas medidas é que a 

separação de corpos pode ser fática, permitida em alguns casos em que o cônjuge 

permaneça na residência, evitando assim quebra da vida comum em domicilio 

conjugal. A medida de afastamento temporário de lar é mais enérgica, com a 

finalidade de preservar a integridade física e/ou psicóloga da pessoa ofendida, no 

decorrer do casamento. A natureza jurídica deste afastamento de lar, não foge a 

regra e deve ser entendido como atos judiciais de cunho administrativo, em 

conseqüência não estão sujeitos à preclusão conforme regra do art. 806 do CPC. 

Desta forma, em qualquer momento poderá ser requerido o afastamento do 

agressor, e uma vez decretado pelo juiz, o cônjuge agressor não poderá voltar ao 

lar até que se complete o decurso do prazo de 30 dias. Mas fica a pergunta: Se o 

agressor ou agressora, for quem sustenta o lar? Parte da doutrina entende que 



neste caso, haveria uma impossibilidade jurídica de se aplicar a medida. 86A 

intervenção penal neste caso, seria desproporcional a razão que se quer proteger, 

devendo o Estado, focado na visão de intervenção mínima, bem como no principio 

da subsidiariedade, se fazer valer de outros meios essa para proteção, diferente da 

que decreta a incerteza durante 30 dias, de quem irá sustentar a família vítima. 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras 

medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes 

ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. (grifos nossos) 

No artigo 23, I e II, são determinadas medidas de caráter administrativo, que 

podem ser requeridas pela ofendida, não necessariamente com o auxilio de 

advogado ou defensor. Entretanto, não impedem que estas medidas sejam 

requeridas pelo ministério público ou mesmo pelo juiz de oficio, sempre que houver 

necessidade, e que a situação exigir alguma providencia. Já no art. 23, III e IV 

encontram-se novamente medidas cautelares atinentes ao Direito de Família, e que 

deverão ser solicitadas pela ofendida mediante a assistência de advogado ou 

defensor.  A previsão do art. 23, III, justifica-se, já que o afastamento via decisão 

judicial, não caracteriza abandono de lar, que seria fundamento para um possível 

pedido de separação de corpos.87 

                                                 
86 Neste sentido, “ afastado do lar, ex oficio, pelo juiz, a vitima (não necessariamente o cônjuge) não necessita 
nem pode promover a ação Ninguém é obrigado a demandar em juiz. A medida é satisfativa. O simples fato de a 
lei dispor sobre o assunto, por si só, não autoriza o juiz a aplicar tal medida. Mister se faz que se estabeleça o 
tempo de afastamento do lar e para providencias. É o legislador querendo resolver problemas da esfera civil 
esquecendo o principio básico do direito penal: da subsidiaridade. O direito penal só surge (ou deve surgir) 
depois que todas as medidas nas outras esferas (civil, administrativa, trabalhista, comercial, etc. ) formem 
adotadas. RANGEL, Op. Cit. P. 164. 
87 Código Civil. Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum 
dos seguintes motivos:  IV - abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo; 



A separação de corpos é prevista tanto no Código de Processo Civil88, na 

condição de medida cautelar, disciplinando o afastamento temporário de um dos 

cônjuges da residência do casal, como também no também no Código civil, como 

antecipação dos efeitos da ação de dissolução de união estável, mediante tutela 

antecipada (CC, art. 1,562).89 

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal 

ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá 

determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:  

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à 

ofendida; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa 

autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 

agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por 

perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência 

doméstica e familiar contra a ofendida. 

Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para 

os fins previstos nos incisos II e III deste artigo. 

 

O artigo 24 dispõe sobre algumas medidas liminares que podem ser 

utilizadas pelo juiz para a proteção patrimonial dos bens em comum do casal, 

ou daqueles de propriedade particular da mulher. Todas estas medidas são de 

extrema importância, e devem sempre ser aplicadas quando a situação exigir. 

                                                 
88 Código de Processo Civil. Art. 888 - O juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência da ação principal ou 
antes de sua propositura: VI - o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal; 
89 Código Civil. Art. 1.562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação 
judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua 
necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. 
 



Estas providências que irão garantir a plena fruição dos direitos da vítima, bem 

como da sua família. 

 

 

3.18 DO PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas 

causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 

Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras 

atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, quando necessário: 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de 

educação, de assistência social e de segurança, entre outros; 

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de 

atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais 

cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 

 A atuação incisiva do ministério público na lei é fruto de fruto de uma 

tendência da constituição de 1988 que estabeleceu uma nova função do MP na 

prestação jurisdicional, não só em se tratando de persecução criminal, como 

também na participação do MP, quando se estiver em jogo, interesses coletivos, ou 

individuais indisponíveis de grande relevância social. 

A lei 11.340/06 dispõe sobre a atuação do Ministério público, bem como e 

determina sua intervenção mesmo quando não for parte nas causas cíveis e 



criminais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na ação penal pública o 

MP atuará como parte instrumental, e nas causas cíveis irá exercer sua função de 

fiscal da lei. 90Em se tratando de violência domestica, a atribuição do ministério 

público é divida em três partes: institucional, administrativa e funcional. O ministério 

público exerce sua atribuição institucional quando está interagindo com os demais 

entes que estão engajados na aplicação da lei Maria da Penha (art. 8º, I e VI). Na 

atuação administrativa, o ministério púbico faz uso do seu poder de policia, podendo 

fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares destinados ao atendimento da 

mulher vítimas de violência domestica e familiar (art. 26 II). Ainda como atividade 

administrativa está entendido o levantamento dados e informações estatísticas nos 

casos de violência doméstica (art. 8º, II, e 26, III). 

 A possibilidade garantida ao Ministério pela lei de requisitar serviços públicos 

de saúde, de educação, de assistência social e de segurança (art. 26, I), está fora 

dos limites de atribuição que possui o MP. O instrumento que deverá ser utilizado 

pelo ministério público para obrigar o estado a instalar tais serviços é a ação civil 

publica, e neste caso o que funcionar junto ao JVDFM. De outra forma, se 

admitirmos tal intervenção do MP na esfera de atuação do poder executivo, 

estaríamos de ante de flagrante ofensa ao pacto federativo91.  

A participação do ministério público nos casos de violência domestica é 

grande importância, já que a condição da ofendida é de vulnerabilidade, ainda que 

acompanhada por advogado ou defensor. O Ministério público possui legitimidade 

para: agir tanto nas causas cíveis como nas criminais (art. 25), atuar no processo 

tanto na qualidade de substituto processual (arts. 19, §3º e 37) como na condição 

de custus legis (fiscal da lei) conforme asseverado pelo art. 25 e 26, II. Devendo 

tomar ciência das medidas protetivas aplicadas no processo (art. 22, § 1º), bem 

como é de atribuição do MP, requerer outras medidas ou solicitar a substituição por 

providencias diversas (art. 19, § 3º)92. Ainda depois que a medida de urgência foi 

deferida e garantido o prosseguimento do processo, a ação do ministério público 

                                                 
90 Neste sentido: RANGEL, Op. Cit. p. 174 
91 Neste sentido: DIAS, Op Cit. p. 74. 
92 Com relação a conceder novas medidas no curso do processo, Altamiro de Araújo Lima Filho entende ser 
inconstitucional tal prática, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assegurados 
constitucionalmente, “isto porque as serão medidas durante o curso processual e, não, ab initio.” FILHO, Op. 
Cit. p. 74 



deverá ser atuante no processo, necessitando, por exemplo, da presença do 

membro do parquet na audiência solicitada pela vítima para a “retratação” da 

representação (art. 16). 

 

 

3.19 DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 

 

Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher 

em situação de violência doméstica e familiar deverá estar 

acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta 

Lei. 

Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência 

doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou 

de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede 

policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. 

 

A lei Maria da Penha prevê que exceto para os pedidos de medidas 

protetivas de urgência a vitima poderá requerer sem que seja necessário o 

acompanhamento técnico de um profissional. Do contrario, todos os atos 

processuais, sejam eles cíveis ou criminais, a mulher deverá ser acompanhada por 

advogado mesmo que dativo ou defensor público.. Assim como é garantido a 

mulher vítima de violência doméstica e familiar, acesso aos serviços prestados pela 

defensoria pública. A norma serviu para que doravante, a vítima possa ter o 

acompanhamento profissional, para que não aconteça, como antes da edição da lei, 

as vítimas compareciam na audiência na maioria das vezes sozinhas. 

Muito mais difícil será o acompanhamento de advogado também na fase 

policial. Não devemos esquecer onde estamos... isso aqui é Brasil!! Não que a 

assistência do advogado na delegacia não seja válida, não é isso. Seria o ideal... se 



não fosse utópico! Pois mesmo contra a imposição constitucional do art. 5º, LXIII 93 

da CF, que assegura ao preso em flagrante a presença do advogado, a 

jurisprudência tem entendido que essa garantia não é absoluta, conforme julgado do 

SFT: 

“Os defeitos por ventura existentes no auto de prisão em flagrante 

não tem o condão de, por eles próprios, contaminarem o processo e 

ensejarem a soltura do réu, ainda mais se os autos demonstrarem 

ter havido recebimento da denuncia. A presença do advogado no 

momento da lavratura do auto de prisão em flagrante não constitui 

formalidade essencial a sua validade” 94 

Destarte, se não é aplicado nem mesmo para o preso, indo de encontro com 

disposição constitucional, quanto mais para a mulher vítima de agressão. Será 

muito difícil que na prática, a vítima tenha esse direito reconhecido, infelizmente. 

 

 

 

3.20 DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

 

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher que vierem a ser criados, poderão contar com uma equipe de 

atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais 

especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. 

Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre 

outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, 

fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à 

                                                 
93 Constituição Federal. Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXIII - o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada à assistência da família e de advogado; 
94 STJ, 5.ª T., HC 22526-MG, rel. Min. Gilson Dipp, j. 21.11.2002, DJ 03.02.2003, p. 329 Apud CUNHA, Op. 
Cit. p. 112. 



Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, 

e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção 

e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os 

familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais 

aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de 

profissional especializado, mediante a indicação da equipe de 

atendimento multidisciplinar. 

Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 

orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção 

da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

Os artigos 29, 30, 31 e 32 versam sobre a composição da equipe 

multidisciplinar dos JVDFM, determinando a obrigação de se prestar atendimento 

multidisciplinar à vítima, nas áreas: jurídicas, psicológica e saúde.  

Essa equipe deverá fornecer informações por escrito, aos juizes, Ministério 

Público e à Defensoria Pública, através de laudos, e relatórios. Também é de 

competência desta equipe, atender a demanda de vítimas e indicar o devido 

encaminhamento para a recuperação, além de desenvolver trabalhos educativos 

voltados para prevenir a violência doméstica e a redução de seus números. 

 

3.21 DAS ALTERAÇÕES 

 

A lei estabeleceu nova redação para o art. 61, II do CP, acrescentando mais 

uma circunstancia agravante, in verbis:  

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando 

não constituem ou qualificam o crime:  

II - ter o agente cometido o crime: 



f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência 

contra a mulher na forma da lei específica; 

Modificou a pena do crime aplicado para o tipo de violência domestica, assim 

como acrescentou o § 11 no art. 129 do CP, vejamos:  

Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Violência Doméstica 

§ 9º 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 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de 

um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de 

deficiência. 

 

Alterou o art. 152 da lei de execuções penais, que passou a vigorar da seguinte 

maneira:  

Art. 152 - Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo 

de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades 

educativas. 

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, 

o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor 

a programas de recuperação e reeducação. 

 

Além de outras alterações que apresentamos no decorrer do presente trabalho. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

CONSTITUCIONALIDADE E QUESTÕES CONTROVERTIDAS 

 

 

4 CONSTITUCIONALIDADE  

 

A constitucionalidade da lei 11.340/2006 é sempre questionada. Parte da 

doutrina argumenta que a lei Maria da Penha determina uma proteção excessiva à 

mulher, e que da mesma forma não se aplica tal proteção ao homem. Os autores 

que possuem esse entendimento sustentam que essa proteção viola a constituição 

da república, pois ela equipara homens e mulheres em direitos e obrigações, é que 

a proteção constitucional a família e que prevê o combate a violência doméstica 

consoante no art. 226, § 8,95 da CF não faz menção a determinado tipo de sexo, 

garantindo desta forma, o direito tanto para a mulher quanto para o homem.96 Em 

contra partida, outra parte da doutrina, e que achamos ser de melhor entendimento, 

afirma que não obstante os argumentos de outros autores que consideram 

violações aos princípios constitucionais que positivaram a igualdade de direitos para 

homens e mulheres, o sexo feminino historicamente foi excluído de parte do 

                                                 
95 Constituição Federal. Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado;      § 8º - 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. 
96 Neste Sentido: “não é preciso muito esforço para perceber que a legislação infraconstitucional acabou por 
tratar de maneira diferenciada a condição de homem e mulher, e o status entre filhos que O Poder Constituinte 
Originário tratou  de maneira igual, criando, ai sim, a desigualdade na entidade familiar.” A aplicação da lei 
9.099/1995 nos casos de violência doméstica contra a mulher. Boletim do IBCrim nº 168, novembro de 2006, p. 
4 Apud ROCHA, Sandro Caldeira Marrom. Abordagem sobre a lei de violência doméstica contra a mulher – 
11.340/2006. IN: FREITAS, André Guilherme Tavares (Coord.).  Estudos sobre as Novas lei de Violência 
doméstica contra a Mulher e de Tóxicos. Rio de Janeiro : Editora Lúmen Juiris, 2007 p. 176. No mesmo sentido, 
confira também: GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.41 DA LEI 
N. 11.340/2006 ( Lei da Violência doméstica e familiar contra a mulher) Disponível em < 
http://www.damasio.com.br/?page_name=art_060_2006&category_id=339> Acesso em 02/06/2008 
Em primeiro lugar, há de se ressaltar o grave equívoco do legislador ao mencionar, no intróito e no art. 1.º da 
Lei n. 11.340/2006, que a referida lei tem a finalidade de regulamentar o § 8.º do art. 226 da Constituição 
Federal, no que tange à criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. 
Com efeito, esse dispositivo da Carta Magna determina que o Estado deve coibir a violência doméstica no 
âmbito da família “na pessoa de cada um dos que a integram”. Não se compreende, portanto, por qual razão a 
Lei n. 11.340/2006 resolveu tratar em seus dispositivos tão-somente dos integrantes da família do sexo 
feminino. 



processo de construção do conceito de Direitos Humanos, o que resultou em uma 

visível desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres na 

sociedade. Assim, a aparente proteção exagerada em favor do sexo feminino tem 

como escopo aplicar a desigualdade, para se buscar a igualdade.97 

 O uso de ações afirmativas para tentar se buscar a igualdade, por mais que 

possa criar uma impressão de desigualdade a pessoas de gêneros diferentes, visa 

compensar as desvantagens que o sexo feminino possui, conseqüência histórica da 

inferiorizarão dos direitos da mulher, sendo inclusive a aplicação da medida prevista 

na Convenção Sobre Eliminação da Discriminação Contra a Mulher, da qual o 

Estado brasileiro é participante. 

 

  

4.1 NCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – IDC 

 

 A Constituição Federal, com a mudança da EC nº 45 de 8 de Dezembro de 

2004, criou o chamado Incidente de Deslocamento de Competência. Por uma 

questão didática transcreveremos o artigo:  

 

Art. 109 – Aos Juízes Federais compete processar e Julgar: 

 

V – As causas relativas a direitos humanos que se refere o § 5 deste 

artigo; 

 

§ 5 - Na hipótese de grave violação de direitos humanos, o 

Procurador Geral da República, com a finalidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes de tratados Internacionais 

de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 

perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 

Inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de 

competência para a Justiça Federal.  (grifos nossos) 

 

                                                 
97 No sentido inverso, admitindo a aplicação de ações afirmativas em busca de igualdade material: ROCHA, Op. 
Cit. p. 177 “Desta forma, a existência de uma aparente “maior proteção” em favor do gênero feminino tem 
como finalidade ultrapassar a barreira da igualdade meramente formal para buscar a igualdade material da 
mulher face ao homem, equiparando-as à posição destes e compensando eventuais desigualdades historicamente 
arraigadas em nossa cultura.” 



 O IDC, portanto seria uma forma de se levar para a justiça federal o 

processo e o Julgamento98 dos crimes de competência da justiça Estadual ou 

distrital. A aplicação desta medida e alvo de muitas criticas de parte da doutrina 99, 

mas para não distanciarmos o foco principal do trabalho, nos filiamos a doutrina que 

entende ser o IDC é inconstitucional, pelas seguintes razões: 

 A uma que a constituição não estabelece de forma detalhada, quais seriam 

os casos de se aplicar o IDC, ficando a juízo subjetivo do Procurador Geral da 

República, a aplicação ou não da medida 100. A constituição somente faz referencia 

a “grave violação de direitos humanos”, o que dificulta definir qual seria o real 

sentido do conceito de grave violação, bem como fixar de forma expressa quais as 

situações que devem ser consideradas como grave violação de direitos humanos e 

passiveis da aplicação do instituto IDC.  

                                                 
98 Grifamos as palavras “processo” e “julgamento” pois, não há de se falar em deslocamento de competência 
ainda na fase de inquérito policial,  o que a lei determina em ”qualquer fase do inquérito ou do processo” é 
totalmente incabível pois, não se pode deslocar competência, onde ela não existe. Na verdade na fase de 
investigação, o que se tem, é atribuição para investigar, e não competência. Neste sentido: ”Querem deslocar a 
“competência” durante a fase do inquérito, ou seja, sem que sequer haja jurisdição. É cediço que a ação provoca 
a jurisdição e instaura o processo e neste momento é que se estabelece a competência, já que está é a medida da 
jurisdição, ou como dito acima é o espaço legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão estatal, investido 
do poder de julgar, exerce sua função jurisdicional. Para tanto, só poderá haver deslocamento de competência se 
houver propositura da ação, logo na fase do inquérito, não será possível”. RANGEL, Op. Cit. p. 392  
99 RANGEL, Op Cit. p.391 ”O asseguramento dos direitos deve se dar, em verdade, com políticas públicas que 
possam evitar a sua violação, e não deslocamento de competência de um processo que já está em curso 
apurando um fato já praticado. É a falsa idéia que o processo irá restabelecer o direito violado, v.g., os presos de 
um sistema carcerário que forem torturados com lesões graves não terão seus direitos restituídos com a punição 
de seus agressores. Neste sentido, o que se dá é a punição dos infratores, mas não o restabelecimento dos 
direitos consagrados constitucionalmente (art.5º, III, da CRFB). O respeito aos direitos dos detentos se dá na 
medida que se protege sua dignidade física e mental. Logo, superpopulação carcerária e ambientes prisionais 
infectos contagiosos devem ser evitados. Em sentido contrário, defendendo a federalização deste tipo de crime: 
VIEIRA Apud MORAES, Op. Cit. p.117 “mais constrangedor do que os atos de violência praticados nos 
massacres do Carandiru, Candelária, Carajás ou Corumbiara, somente a impunidade com que têm sido 
agraciados seus responsáveis. A omissão das autoridades estaduais em punir aqueles que violam direitos 
humanos, não apenas constituiu uma afronta moral as vítimas e a seus familiares, como coloca o governo 
brasileiro numa posição extremamente delicada frente à comunidade internacional” 
100 Existem alguns requisitos de criação doutrinaria para a utilização do IDC. Sobre o tema, confira, RANGEL, 
Op. Cit. p.391 “Quando haverá grave violação dos Direitos humanos para que haja intervenção do 
Procurador Geral da República, Solicitando o IDC? A Constituição não diz ficando a critério subjetivo do 
PGR, fato que por si só, coloca em risco o instituto do IDC, pra quem acredita nele. Contudo, pensamos que se 
querem requerer a medida deverá ser requerida quando houver: a) a prática de grave ilícito penal ou civil contra 
direitos humanos, definidos, expressamente, em tratados internacionais (o Brasil aceitou a jurisdição Da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos bem como aderiu ao Tribunal Penal Internacional para o julgamento de 
crimes contra a humanidade); b) possibilidade de responsabilização internacional Brasil, perante a Corte 
Internacional de justiça a qual ele se comprometeu a se submeter (o TPI – Tribunal Penal Internacional); c) 
inércia, morosidade, conluio, conivência ou incompetência dos órgãos de persecução criminal do Estado 
Membro ou do Distrito Federal, responsável pela persecução penal. 



 A duas, pois o IDC fere os princípios do Promotor natural, principio da 

igualdade de todos perante a lei, isonomia, principio da razoabilidade dos prazos, 

acusatório, bem como fere o pacto federativo. 

 Recomendamos a obra de processo Penal do professor Paulo Rangel, para 

melhor entendimento do instituto, aonde inclusive firmamos nosso posicionamento 

sobre a constitucionalidade do IDC. Finalizando, citaremos uma breve conclusão do 

autor dobre o instituto que pela clareza das palavras, preferimos transcrever: 

 

“No caso do IDC, trata-se de instrumento muito mais de 

manipulação da política do que de proteção dos direitos humanos, 

como alegam ser. A justiça Federal, por mais zelo e competência 

que os juízes federais tenham, não dá conta dos seus, quanto mais 

os dos outros que a ela não pertencem. O judiciário dos estados e 

do Distrito Federal deve ser fortalecido com instrumentos eficazes 

que assegurem as liberdades públicas, enquanto mecanismos de 

proteção do outro, igual a nós na sua diferença.” 

 

 

4.2 A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41  

 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica 

a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. (grifo nosso) 

  

A primeira questão polêmica do artigo 41, é que a lei diz que, não se aplica o 

procedimento da lei 9.099/1995 quando o crime for decorrente de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Como já foi analisado no neste trabalho, a 

violência doméstica não tem como sujeito passivo, único e exclusivamente 

mulheres. É bem verdade que elas são a grande maioria das vítimas, mas a 

violência contra crianças adolescentes e idosos nunca deixou de fazer parte das 

estatísticas deste problema. Assim fica a pergunta: no exemplo do pai, agredindo 

filho e filha ao mesmo tempo, ou o pai que agride seu filho. Qual seria o 

procedimento legal a ser adotado? Com a agressão do filho o pai teria a seu favor 

todos os benefícios do JECrim, o que de alguma maneira, poderia incentivar a 

violência familiar, tal qual era a violência contra as mulheres antes da lei 



11.340/2006. Porém, a agressão contra a filha, constituiria delito de violência 

doméstica, na disciplina da lei Maria da Penha, criando uma sensação 

desconfortável na sociedade de superioridade de direitos a pessoas aparentemente 

iguais. Não há o que se discutir quando o assunto é que, a violência doméstica 

atinge na maioria das vezes mulheres. Entretanto elas não são as únicas, o 

legislador deveria levar em consideração que o conceito de vítima neste caso, é 

muito mais amplo, e extrapola os limites fixados da a vítima ser determinada 

exclusivamente pelo critério de sexo, masculino, ou feminino. Não obstante o 

entendimento majoritário de que a redação do § 9, do artigo 129 do CP, é ampla e 

abrange vítimas do sexo feminino e masculino, as medidas de proteção, previstas 

na lei 11.340/06, só podem utilizadas por mulheres. Como já tivemos oportunidade 

de destacar neste trabalho101 segundo estudo de Roberto da Mata o conceito de 

vítima nestes casos deve ser considerado como sendo a pessoa fraca, o pobre ou 

destituída. Desta Forma, a lei protege a mulher vítima de violência doméstica, mas 

idosos, crianças e até os próprios homens, principalmente nas relações 

homossexuais também são vítimas do problema. Conforme princípio básico da 

hermenêutica que versa “onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a 

mesma regra de Direito”, os casos idênticos, regem-se por disposições idênticas,102 

pensamos que a vítima, que se encontre em situação de desigualdade de poder na 

relação familiar, independente do sexo, deve-se aplicar o procedimento da lei 

11.340/2006. Desta forma, concluímos que melhor seria se a expressão da lei 

“violência doméstica ou familiar contra a mulher” do artigo 41, fosse substituída por 

“violência doméstica ou familiar contra a pessoa”, o que colocaria um ponto final na 

questão. O legislador ao limitar o procedimento da lei 11.340/2006 somente para 

sujeitos passivo do sexo feminino, não faz com boa técnica, e isso representa um 

grande retrocesso no entendimento jurídico nacional, pois em recentes alterações 

no Código Penal brasileiro, feito pelas leis 11.106/2005, modificou-se situação 

semelhante no tipo penal “trafico de mulheres” (art. 231), que passou a ser intitulado 

como sendo “tráfico de pessoas”, a partir de então, o tipo penal a proteger todo tipo 

de pessoa como sendo vítima do crime. Deveria o Legislador seguir com o mesmo 

entendimento e impossibilitar a aplicação do procedimento dos juizados especiais 

para determinado tipo de sexo. 

                                                 
101 Vide nota de rodapé nº 9  pág. 4 
102 MAXIMILIANO, Op. Cit. p. 200 



A doutrina não é pacífica quando se fala em constitucionalidade do art. 41, 

principalmente quando a questão está na possibilidade de se aplicar os benefícios e 

o procedimento da lei 9.099/1995 quando se trata de crime considerado de menor 

potencial ofensivo (pena máxima cominada não superior a dois anos), mesmo que 

seja decorrente de violência doméstica.  O cerne da questão se encontra no art. 98, 

I, da constituição federal que por medida didática transcreveremos: 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados 

criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e 

leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução 

de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 

menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e 

sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 

e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 

(grifo nosso) 

Na esteira dos que entendem que a lei é constitucional, Marcelo Lessa 

Bastos, afirma que cabe a lei infraconstitucional definir quais infrações penais são 

sujeitas ao procedimento da lei 9.099/1995 e a aplicabilidade seus institutos 

despenalizadores. Corroborando este entendimento, o autor lembra que as 

infrações penais de menor ofensivo são definidas pela própria lei 9.099/1995, no art. 

61,103 que é uma norma infraconstitucional. Assim, trata-se de uma exceção a regra 

que nas palavras do Autor:  

“são infrações penais de menor potencial ofensivo e, portanto, da 

competência dos Juizados Especiais Criminais, sujeitas, assim, aos 

institutos despenalizadores da lei 9.099/95, todas as infrações 

penais cuja pena máxima cominada não exceda a 2 (dois) anos, 

exceto aqueles que, Independente da pena cominada, decorram de 

violência doméstica ou familiar contra a mulher, nos termos do art. 

41 c/c 5º e 7º da lei 11.340/06, estes últimos adiante analisados.104 

                                                 
103  Lei 9.099/1995.  Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 
104  BASTOS, Marcelo Lessa. Violência Doméstica e familiar contra a mulher – Lei “Maria da Penha” alguns 
comentários.  IN: FREITAS, André Guilherme Tavares (Coord.).  Estudos sobre as Novas lei de Violência 
doméstica contra a Mulher e de Tóxicos. Rio de Janeiro : Editora Lúmen Juris, 2007 p.128 



 

 Nesse entendimento, mesmo um o crime (injuria, por exemplo) que praticado 

em condições normais, permitiria para o autor a possibilidade da lavratura do termo 

circunstanciado na delegacia; não ser permitido a prisão em flagrante, quando 

assinado o termo de comparecimento a audiência especial no JECrim, bem 

permitiria no decorrer do processo, todos os institutos despenalizadores do JECrim. 

Porém, se este mesmo crime for praticado mediante violência doméstica contra a 

mulher, ao autor não se aplica o procedimento da lei 9.099/95 e sim da lei 

11.340/2006, devendo a autoridade policial lavrar o auto de prisão em flagrante105, 

se for o caso, arbitrando a fiança se possível, e instaurar inquérito policial (nos 

termos do art. 12, III, e §§ 1 e 2 da lei 11.340/2006). 

 Ademais, uma das intenções da lei Maria da penha é justamente romper com 

os métodos utilizados pelos juizados especiais para a solução dos conflitos 

domésticos, baseados no consenso e na conciliação, onde o Estado, em um 

primeiro momento, é mero espectador, buscando a conciliação das partes. Em 

contra partida a nova lei busca a punição do agressor. Trata-se de duas maneiras 

distintas de se lidar com o a punição dos casos de violência doméstica. No JECrim, 

tudo gira em torno da informalidade, reservado as partes, tanto o juiz, promotor e 

advogados, buscar um só objetivo, a conciliação. A proposta da nova lei, sem é 

claro abrir mão do bom senso, é da punição, da formalidade.106 

 Em sentido contrario, há quem sustente a inconstitucionalidade do artigo 41 

da lei 11.340/2006, por entender que se trata de competência constitucional em 

razão da matéria, e por esta razão, trata-se de competência absoluta, não podendo 

lei ordinária afastar órgão jurisdicional determinado na constituição.107 

                                                 
105 A prisão em flagrante, que nos delitos de competência dos Juizados Especiais criminais, até então era 
impedida sobre a força do § único do art. 69 da lei 9.099/95 caso o autor do fato que assumisse o compromisso 
de comparecer ao Juizado, agora com o afastamento do procedimento do JECrim nos delitos de violência 
doméstica, pode o autor do fato ser autuado em flagrante, se cabível, conforme, regra do CPP. No sentido da 
obrigatoriedade da prisão em flagrante, conferir ROBALDO, José Carlos de Oliveira. Lei Maria da Penha: 
Alguns aspectos Relevantes. Disponível em: <www.-lfg.com.br-
/public_html/article.php?story=20061024124609147&mode=print> Acesso em: 14/09/2007  
 
106 Neste sentido, conferir, GOMES, Luiz Flávio. Lei de violência contra a mulher: inaplicabilidade dos juizados 
criminais. Disponível em: <www.lfg.com.br> Acesso em: 14/09/2007  
107 RANGEL. OP. Cit. p. 176 “É a constituição que determina que as infrações penais de menor potencial 
ofensivo sejam julgadas no JECRIM, ou seja, trata-se de competência em razão da matéria, motivo pelo qual a 
lei ordinária não pode afastá-las de seu órgão constitucional. Se o Crime de que for vítima a mulher, no âmbito 
doméstico, pelo marido for de menor potencial ofensivo (ameaça – art. 147; constrangimento ilegal – art. 146, 
ambos do CP, ou qualquer outro delito cuja pena máxima não seja superior a dois anos) deve ser julgado no 
JVDFM com os institutos despenalizadores da lei 9.099/95. Por mais que o legislador queira evitar a 



 

 

4.3 A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 33 

 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais 

acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar 

as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, 

subsidiada pela legislação processual pertinente. 

 O art. 33 da Lei Maria da Penha por tratar sobre organização Judiciária 

constantemente tem sua constitucionalidade posta em cheque. Sobre a 

constitucionalidade do artigo em comento, há duas posições: Alguns entendem que 

o legislador infraconstitucional, ao acumular a acumulação cível em  uma  vara 

criminal, alterou a competência exclusiva destes tribunais, determinação que seria 

defesa de acordo com o texto do art. 96, I, a da CF.108 A alteração de competência 

bem como a criação de novas varas, seria competência exclusiva dos tribunais, 

determinada pela Constituição, dessa forma a lei contém Vicio de 

constitucionalidade. 109 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
impunidade dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não pode fazê-lo rasgando a 
Constituição da República. Há limites e balizas constitucionais que devem ser respeitadas. 
108 Constituição Federal. Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e 
elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das 
partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 
109 Neste Sentido: CUNHA. Op. Cit. p.116. Ainda com o mesmo entendimento confira: BASTOS Apud DIAS. 
Op. Cit. p. 58. A redação do artigo foi inclusive tema do 3º encontro de Juízes Especiais Criminais do Estado do 
Rio de Janeiro onde a conclusão do Juiz Geraldo Prado sobre o tema foi: “Isto é flagrantemente 
inconstitucional. Não é possível ter competência para causa cível e criminal num mesmo processo. O que se tem 
é um processo criminal onde o juiz tem poder para aplicação de medidas cíveis" LUZ, Rodrigo Phanardziz 
Ancora da, Disponível em: <http://forum.jus.-uol.com.br/discussao/41446/juizados-de-violencia-domestica/> 
Acesso em 07/09/2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 A violência doméstica desponta no cenário mundial como uma das maiores 

violações de direitos humanos de todo o mundo. Contudo se torna um problema 

super difícil para se lidar, por tudo que gira em torno deste tipo de violência, as 

emoções, e os sentimentos dos integrantes da família. O lar, protegido pela 

privacidade decorrente da unidade familiar, passa a ser palco de violência familiar, e 

muitas vezes essa violência é silenciada pela por tudo que envolve esse tipo de 

crime, a vergonha, a dependência econômica, a submissão as ameaças. Engana-se 

quem pensa que esse problema é exclusividade das classes mais pobres, este tipo 

de violência atinge a todos, seja rico, ou seja, pobre, não escolhe raça ou religião, 

ocorre no Brasil como em outros países.  



 A violência é conseqüência de aproveitamento de uma condição de 

vulnerabilidade de algum ente da família, e tem como alvo: mulheres, crianças, 

adolescentes e idosos. Aos poucos a violência doméstica vem rompendo a barreira 

do silencio do âmbito privado e tomando dimensões públicas.  

 A primeira crítica que se faz a Lei Maria da Penha é justamente no 

protecionismo direcionado a vítima mulher. A maior parte dos casos de violência e 

maus tratos contra idosos são feitos cometidos por pessoas próximas das vítimas, 

em regra familiares. Crianças e adolescentes também não são imunes a esse tipo 

de violência. Dessa forma, melhor seria se o legislador protegesse da violência do 

lar a “pessoa” (independe de sexo, ou idade) vítima do agressor, ao invés de tratar a 

mulher como alvo exclusivo da violência doméstica e familiar.  

 É preciso entender que a erradicação da violência doméstica contra a 

pessoa, bem como a igualdade feminina só se atingirá com o desenvolvimento de 

políticas públicas que garantam a efetividade dos direitos humanos, que protejam os 

brasileiros (homens e mulheres), da desigualdade, da violência da discriminação, do 

preconceito, da exploração e da opressão. De políticas em que se possam garantir 

efetivamente a garantia natural da igualdade no âmbito familiar.  

 Entretanto, o legislador tenta conter a violência doméstica com uma lei e 

pensa que ela será a solução de todos os problemas, e como bem ressaltado por 

Paulo Rangel:110   

“O legislador tenta mais uma vez conter essa onda de 

violência no lar, mas o faz sem a menor técnica legislativa e 

sempre com aquela falsa sensação de que a e lei resolverá 

tudo. Há um apelo legislativo muito grande no Brasil, Não se 

educa, legisla-se. A lei substitui a educação do povo. Querem 

acabar como racismo, ou com as desigualdades sociais, 

através de lei. Ledo engano. A lei vai acentuar o racismo.” 

 Tanto é assim, que muito embora no Brasil haja uma ampla proteção aos 

direitos humanos, bem como a proteção constitucional prevista no art. 5° da CF que 

garante a igualdade de todos perante a lei, as estatísticas mostram que a igualdade 

de direitos sob o ponto de vista universalista, não tem se mostrado suficiente para 

assegurar a igualdade desejada entre homens e mulheres, brancos, negros e 

                                                 
110 RANGEL. OP. Cit. p. 157 



índios. É preciso corrigir os problemas que levaram a tamanha desigualdade social 

e econômica, e que motivam as várias violações de direitos fundamentais. A correta 

utilização de políticas públicas no combate a discriminação e a pobreza são os 

meios os meios a serem utilizados para efetivação os direitos fundamentais. 

 A lei cria mecanismos para diminuir e reduzir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher no Brasil. Como também cria parâmetros para a prevenção e 

punição dos delitos de violência doméstica e cria uma estrutura de apoio e proteção 

a vitima de violência e seus familiares. O projeto de iniciativa da Secretaria Especial 

de Políticas para as Mulheres foi amplamente discutido com representantes da 

sociedade civil, e se tornou de suma importância para o Brasil. A lei modificou, entre 

outras alterações: a) Tipificou e delimitou o delito de violência doméstica e familiar 

contra a mulher; b) Inovou em definir outras formas de violência doméstica contra a 

mulher, muito embora a  violência física seja o de violência que fica mais evidente 

neste tipo de crime, a nova lei definiu outras formas de violência contra a mulher, 

sendo física, psicológica, sexual, patrimonial e moral; c) Modifica a competência 

para julgar os crimes de violência doméstica, que não serão mais de competência 

dos juizados especial, proíbe para os casos de violência doméstica sejam aplicada 

às penas dos JECrims, e propõe a criação dos juizados especiais de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, com competência civil e criminal para 

compreender todas as questões referentes a este tipo de crime; d) Dedica um 

capitulo especial para o atendimento da autoridade policial para os casos de 

violência doméstica contra a mulher. 

Concluímos que o tema é complexo, e mais do que apontar as 

conseqüências jurídicas da nova lei, é preciso analisar a o tema com a atenção que 

lhe é merecida. A violência doméstica é um problema grave, presente em vários 

lares brasileiros, independente de classe social, seja rico, ou seja, pobre, não 

importa, ela sempre está presente. Portanto, era preciso tomar algum tipo de atitude 

para tentar por fim a este problema. A lei em si, não muda muita coisa, é preciso a 

atuação do poder público na elaboração de políticas publicas que visem à igualdade 

de gênero. Apesar de não ser perfeita, a lei é sim um grande avanço na legislação 

brasileira. É extremamente importante a busca de aperfeiçoar os institutos e as 

normas jurídicas, para que sejam aplicados da melhor maneira possível em favor 

das vítimas de violência doméstica de toda a sociedade. 
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