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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo abordar a questão da violência 

doméstica praticada contra a mulher na sociedade, abordando a origem dessa violência na 

sociedade mundial como um todo bem como demonstrar a necessidade da interferência da 

sociedade nessa questão criando maneiras de coibir tal prática, pois configura-se como um 

dos tipos de violência mais antigas praticadas contra a mulher e registrada na sociedade. 

Trata das medidas jurídicas adotadas pelo governo como forma de coibir e minimizar essa 

violência uma vez que se faz necessário a interferência do Governo através de medidas 

discriminatórias positivas para proteção da mulher que nesse caso merece atenção especial 

uma vez que á parte mais fragilizada nessa relação desfavorável tanto no que diz respeito a 

parte física quanto ao que diz respeito a parte psicológica e moral. Tais medidas irão visar 

e preservar a harmonia da entidade familiar, célula mãe da sociedade. 
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MARIA 
 

Maria, Maria, é um dom 
Uma certa magia,uma força que,  

nos alerta 
Uma mulher que merece 

Viver e amar, como outra qualquer 
do planeta 

 
Maria, Maria, é um som, 

É a cor, é o suor, é a dose mais 
Forte e lenta 

De uma gente que rir quando deve 
chorar 

E não vive apenas agüenta. 
 

Mas, é preciso ter força, é preciso ter 
raça, 

È preciso ter gana sempre, 
Quem traz no corpo uma marca, 

Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. 
 

Mas é preciso ter manha, 
É preciso ter graça, 

É preciso ter sonho, sempre 
Quem traz na pele essa marca, 

Possui a estranha mania de ter fé 
na vida” 

 
La uê, La uê, la la uê, la uê, la la uê 

La uê la, eh, eh, eh, 
La, la, la, la, la,la 
Au début et fin 

 
 
 
 

Milton Nascimento e Fernanda Brant  
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo discutir a necessidade da introdução no nosso 

ordenamento jurídico da Lei 11.340/06, uma vez que a violência doméstica contra a 

mulher, no âmbito familiar, em nosso país, é causa de grandes males psicológicos e 

sociais. Diante de tal realidade, o legislador, preocupado com a temática fez inserir a nova 

Lei como forma de assegurar às mulheres uma proteção diferenciada no âmbito da lei 

penal, uma vez que a legislação vigente propiciava que tal violência viesse a ocorrer de 

forma continuada sem que o agressor tivesse uma punição mais severa. O que se procura 

buscar é uma proteção efetiva, assegurando, dentre outros mecanismos, a possibilidade de 

prisão do agressor. Norteiam ainda o presente artigo a questão referente a isonomia entre 

as pessoas, uma vez que foi necessário uma lei especial para dar tratamento diferenciado 

às mulheres em relação a violência sofrida. 

 A Constituição Federal no parágrafo 8º artigo 226 preconiza a que o 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integra, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Outro tema a ser abordado 

é a necessidade da proteção diferenciada à mulher bem como o que levou a inclusão do 

parágrafo 9º ao artigo 129 do Código Penal. Com o intuito de ilustrar o presente artigo 

será utilizada doutrina, jurisprudência, artigos publicados em jornais e legislação 

pertinente ao assunto.  
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CAPÍTULO I 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR 

 

Segundo dados divulgados em março de 2008 pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), cerca de 300 mil mulheres sofrem violência por parte dos maridos 

ou companheiros por ano no Brasil, de modo que, a cada 4 minutos uma mulher brasileira 

é espancada.1 

Em todo o mundo, pelo menos uma em cada três mulheres já foi 

espancada, obrigado a fazer sexo ou sofreu alguma forma de abuso.2 O agressor é, 

geralmente, um membro da família. Cada vez mais a violência de gênero é vista como um 

sério problema de saúde pública, além de constituir grave violação dos direitos humanos. 

A sociedade precisa prevenir e expurgar esses crimes. Para se evitar esses crimes é 

necessário buscar a melhora da auto-estima e a sensação de poder pessoal das mulheres; 

aumentar o acesso das mulheres e meninas à educação e intensificar o acesso e controle 

das mulheres sobre os recursos econômicos. A capacitação feminina é não só uma meta 

louvável per si só, mas constitui também uma estratégia importante para a eliminação da 

violência contra a mulher. 

A Sociedade Mundial de Vitimologia, instituição sediada na Holanda, em 

pesquisa (GOMES, 1997) sobre a condição feminina em 54 países, concluiu em 2005, que 

as mulheres brasileiras são as que mais sofrem com a violência no âmbito familiar: 23% 

das mulheres estão sujeitas à violência doméstica no Brasil. Além disso, em cerca de 70% 

dos incidentes de violência contra a mulher, o agressor é o próprio marido ou 

companheiro. Em mais de 40% dos incidentes, ocorrem lesões corporais graves. No 

entanto, apenas 2% das queixas referentes a esses crimes resultam em punições. A 

gravidade da situação se confirma quando essas informações são cotejadas com os 

resultados de pesquisas realizadas por outras instituições voltadas para a defesa de direitos 

                                                 
1 Dados retirados do sitio eletrônicowww.clubsat.com.br 
  Complementados com pesquisa feita no sitio eletrônico Ministério de Educação e Cultura: 
www.mec.gov.br 
 
2 INTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Rio de Janeiro). Dossiê Mulher, Série Estudos/Volume 2,4. 
ed., Rio de Janeiro:  (s.n), 2009. Online: disponível na Internet via http://www.isp.rj.gov.br 



                                                                                                                                             11

da mulher. Levantamento realizado pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

(GOMES, 1997) constatou que 72% dos assassinatos de mulheres foram cometidos por 

homens que privavam de sua intimidade. 

Pesquisa recentemente divulgada em 2004 pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) dá conta que 53% das mulheres vítimas de agressões graves de origem sexual 

viviam com o agressor há mais de dez anos. O que tais observações mostram, em síntese, é 

a associação entre violência, casa e casamento. 

A luta pelos direitos da mulher não pode nem deve parar. Há muito que 

se fazer para que homens e mulheres sejam tratados com justiça, mais que com igualdade. 

Nunca foi tão necessária uma nova forma de educar os filhos como hoje. O preconceito 

contra as mulheres nasce muitas vezes dentro de casa e cresce junto com nossos filhos. 

Quando percebemos, parece ser tarde demais. Descobrimos com tristeza que criamos um 

filho machista e uma filha submissa. É por isso que todos os dias devem ser dias de 

dedicação internacional à mulher.              

Não podemos esquecer que elas são vítimas – na maioria das vezes 

silenciosas e indefesas – de agressões físicas, sexuais e psicológicas de todos os tipos e 

intensidades. E de outras tantas formas de violência, bem mais sutis, embora não menos 

perversas, como a desvalorização no mercado de trabalho (recebendo salários sempre 

menores do que os homens em funções idênticas), as dificuldades de ascensão a postos de 

comando (nas empresas e na política) e a dupla jornada, entre muitas outras. 

Por violência doméstica entende-se toda conduta comissiva ou omissiva 

que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e moral ou patrimonial 

contra a mulher, conforme art. 5º da lei 11.340/06. 

Atente-se para o fato de que a violência passa a ser doméstica e familiar 

quando praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito familiar ou no âmbito de 

qualquer relação íntima de afeto. Quando se fala em qualquer relação íntima de afeto, se 

fala em uniões que independem de orientação sexual. 

Merece destaque o fato de que prescinde que a agredida e o agressor 

coabitem no momento da agressão (Art.5º, III da Lei 11.340/06). Basta que tenham 

convivido ou conviviam, e que estejam presentes os laços de afinidades. 

Em fazendo menção à exigência apenas da coabitação, para configuração 

da união estável entende-se que a convivência esta ligada, na verdade, à comunhão de 

vidas. A exigência da coabitação para reconhecer a união estável é prática obsoleta a partir 

do momento que esteja configurada a comunhão de interesses e de vidas. 
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 Nesse ponto, à luz da Lei 11.340/06, a convivência entre homem e 

mulher, com laços de afinidade e instituídos nos moldes de entidade familiar basta para 

caracterização de violência doméstica.  

No que se refere às formas de violência doméstica, o legislador elencou 

no art.7º da Lei 11.340/06, algumas formas de violência doméstica: violência física, 

violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. 

Note-se que apesar de ter deixado margens a novas previsões de forma de 

violência doméstica, o legislador praticamente exauriu a matéria, sendo tarefa difícil 

imaginar algum ato contra a mulher que não configure violências previstas na Lei.  
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CAPITULO II 

A LEI MARIA DA PENHA E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

 A igualdade formal conquistada com a Revolução Francesa de 1789, e 

que consistia em uma máxima “ que todos são iguais perante a lei” e deseja  submeter a 

todos homens e mulheres ao império da Lei e do Direito, sem discriminação alguma, 

quanto a credos, raças, ideologias,  foi paradigma da legislação do mundo civilizado no 

curso do século XIX e por quase todo o século XX. 

Assim, despertou-se ao final do século XX para a identificação de grupos 

fragilizados em razão de fatos adversos por questão de gênero, raça, nacionalidade, credo 

e etc., ao tempo m que se deu inicio às políticas públicas identificadas como ações 

afirmativas, que são, em verdade, a discriminação positiva de grupos sociais com 

dificuldades de acesso aos direitos constitucionalmente estabelecidos. 

Dentre os grupos minoritários de maior expressão social está o 

discriminado por gênero, não se ignorando que a historia da mulher é marcada por uma 

condição de inferioridade em todos os povos e civilizações, minorada após a Revolução 

Francesa, mais ainda gritante no século XX. 

Em uma visão moderna a respeito do principio isonômico, tem se 

diferenciado dois distintos tipos de igualdade, a formal e material. A formal poderia se 

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

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

tratamento igualitário e não discriminatório entre as pessoas. Já a material teria como 

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

igualdade formal, que 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 entre todos os cidadãos, mesmo que para isso, abra mão do conceito de 

igualdade formal para um caso especifico. Para isso teremos como finalidade da igualdade 

material é por em prática o conceito de isonomia onde teremos que: “tratamento desigual, 

para os desiguais, na medida em que eles se desproporcionam”. 
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A igualdade feminina fez nascer na sociedade brasileira, o que não se 

apresenta como peculiaridade única, sendo uma constante em diversos países, com maior 

ou menor intensidade, uma cultura de violência oriunda da própria posição de 

superioridade social do homem, incentivada por razões de poder na divisão do mercado de 

trabalho e de predominância política e, por fim, pelo consentimento social, seja das 

vítimas, seja de terceiros pela cultura de inferioridade da mulher. 

A discussão pública sobre o tema ficou mais evidente da década de 70 e, 

nos anos 90, com mais veemência, veio à baila o tema, quando os movimentos feministas 

incipientes mais atuantes fizeram nascer as ONGs (Organizações  Não Governamentais) e 

as associações, com militância constante e competente, direcionando-se para um objetivo 

comum: envolver o Estado por via de políticas públicas e sociais no sentido de acabar com 

a violência contra a mulher. 

No decorrer dos estudos em direção ao objetivo da igualdade, chegou-se a 

conclusão que o ponto de partida para a construção de uma política eficiente seria a coleta 

de dados estatísticos, possibilitando tais números ao traçado de um diagnóstico e, depois, à 

implantação de um sistema de prevenção eficiente, afastando-se as verdades e mentiras 

que sempre povoaram o imaginário social. 

Quando o Brasil foi convidado para participar do Congresso Internacional 

de Mulheres, realizado em Beijing em 1995, despertou para a dificuldade em traçar as 

metas a serem discutidas pela ausência de dados estatísticos sobre a atuação da mulher 

brasileira. Ainda hoje se ressente a Nação de precisão numérica de dados. Dispomos 

apenas de dados obtidos do IBGE, dos recenseamentos de 1988 e 2001, de pesquisas 

isoladas procedidas pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados e de uma única 

pesquisa direcionada, realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2001. 

A partir daí, passou a ser a meta prioritária dos movimentos feministas a 

produção de dados e indicadores atualizados. Graças a esta consciência, veio a lume a Lei 

10.778/03, diploma que torna obrigatório aos hospitais e clínicas médicas preencher 

questionário específico de informação sobre atendimento médico à mulher que chega aos 

hospitais e clínicas com sinais de agressão física ou psíquica. Lamentavelmente, passados 

quatro anos a lei mencionada ainda não foi regulamentada, nem se quer implantada. 

O princípio da igualdade é consagrado enfática e repetidamente na 

Constituição Federal. Está no seu preâmbulo como compromisso de assegurar a igualdade 

e a justiça. A igualdade é o primeiro dos direitos e garantias fundamentais (CF, art.5º): 

“todos são iguais perante a lei”. Repete o seu primeiro parágrafo: homens e mulheres são 
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iguais em direitos e obrigações. Mas há mais, é proibida qualquer discriminação fundada 

em motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX). 

Exatamente para garantir a igualdade é que a própria Constituição 

concede tratamento diferenciado a homens e mulheres. Outorga proteção ao mercado de 

trabalho feminino, mediante incentivos específicos (CF, art. 7º, XX) e aposentadoria aos 

60 anos, enquanto para os homens a idade limite é de 65 (CF, art.202). 

A aparente incompatibilidade dessas normas solve-se ao se constatar que 

a igualdade formal – igualdade de todos perante a lei – não conflita com o princípio da 

igualdade material, que é o direito à equiparação mediante a redução das diferenças 

sociais. Trata-se da consagração da máxima aristotélica de que o princípio da igualdade 

consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se 

desigualam. (BARBOSA, 2009) 

Marcar a diferença é o caminho para eliminá-la. Daí a necessidade das 

leis de cotas, quer para assegurar a participação das mulheres na política, quer para 

garantir o ingresso de negros no ensino superior. Nada mais do que mecanismos para dar 

efetividade à determinação constitucional da igualdade. Também não é outro motivo que 

leva à instituição de microssistemas protetivos ao consumidor, ao idoso, a criança e ao 

adolescente. Portanto, nem a obediência estrita ao preceito isonômico constitucional 

permite questionar a indispensabilidade da Lei 11.340/06, que cria mecanismos para coibir 

a violência doméstica. 

A Lei Maria da Penha veio atender compromissos assumidos pelo Brasil 

ao subscrever tratados internacionais que impõe a edição de leis visando assegurar 

proteção à mulher. A violência doméstica é a chaga maior da nossa sociedade e berço de 

toda a violência que toma conta da nossa sociedade. Os filhos reproduzem as posturas que 

vivenciam no interior de seus lares. 

Assim demagógico, para não dizer cruel, é o questionamento que vem 

sendo feito sobre a constitucionalidade de uma lei afirmativa que tenta amenizar o 

desequilíbrio que ainda, e infelizmente, existe nas relações familiares, em decorrência de 

questões de ordem cultural. De todo descabido imaginar que, com a inserção 

constitucional do princípio isonômico, houve uma transformação mágica. É ingênuo 

acredita que basta proclamar a igualdade para acabar com o desequilíbrio nas relações de 

gênero. Inconcebível pretender eliminar as diferenças tomando o modelo masculino como 

paradigma. 
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Não ver que a Lei Maria da Penha consagra o princípio da igualdade é 

rasgar a Constituição Federal, é não conhecer os números da violência doméstica, é revelar 

indisfarçável discriminação contra a mulher, que não tem mais cabimento nos dias de hoje. 

Ninguém mais do que a Justiça tem compromisso com a igualdade, e esta passa pela 

responsabilidade de ver a diferença, e tentar minimizá-la, não torná-la invisível. 

A Lei 11.340/06 só pode ser interpretada como diploma que pretende 

resgatar de forma principiológica a política pública de proteção à família e de combate à 

desigualdade, sem espaço para alegação de inconstitucionalidade.   
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CAPÍTULO III 

AS DISCRIMINAÇÕES POSITIVAS À LUZ DO PRINCIPIO DA ISONOMIA 

 

Inicialmente, no que concerne à utilização das expressões discriminação 

positiva o ação afirmativa, entende-se que esta última seria mais adequada, em virtude do 

sentido pejorativo e negativo que a palavra “discriminação” possui. Outrossim, pode-se 

dizer que a segunda expressão não é de mero neologismo jurídico, significa uma 

afirmação do direito fundamental do grupo excluído, relacionando-se, portanto, 

diretamente com a eficácia dos direitos fundamentais. 

O instituto da discriminação positiva deve ser considerado como o 

conjunto das medidas públicas ou privadas de atendimento a demandas específicas de 

pessoas individualmente consideradas, porém inseridas em um contexto desfavorável e 

potencialmente capaz de promover alguma mudança social. 

A Constituição Federal de 1988 serviu de modelo ao declarar a dignidade 

humana como valor supremo de ordem jurídica. Quanto à posição do Brasil em relação ao 

sistema internacional de proteção de direitos humanos, que só a partir do processo de 

democratização do país é que o Estado Brasileiro, passou a validar tratados internacionais 

de direitos humanos de relevância importância. 

Os Direitos Fundamentais são equivalentes uns aos outros. Entretanto, 

alguns deles, tais como, vida, dignidade, cultura, educação, trabalho, etc., são básicos e 

estruturadores, uma vez que, sem estes, não se concebem os demais. 

Em uma sociedade democrática todos têm acesso a direitos fundamentais. 

Logo, quando ocorre uma dificuldade de acesso real aos direitos fundamentais 

estruturadores da pessoalidade humana, caso o Estado e a Sociedade não atuem na 

afirmação do direito a esta singularidade distintiva, estar-se negando todos os direitos 

fundamentais no sentido da sua efetividade máxima de exercício. 

A idéia de ação afirmativa tem lastro e conexão direta com uma política 

de afirmação dos direitos fundamentais, dentre estes se destacam dois: direito à não-

discriminação e direito ao acesso a uma isonomia material. 

Em um primeiro momento pode parecer que a Constituição Federal de 

1988, ao instituir o caput do artigo 5º, afastou a possibilidade de discriminação positiva, 
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mas, na verdade, inaugurou um novo patamar de isonomia, assegurando não apenas a 

igualdade formal, como também a isonomia material. 

          Note-se que tal dispositivo prevê dois níveis do princípio da 

igualdade, sendo que o primeiro estabelece o direito à igualdade formal: “Todos são iguais 

perante a lei (...)”. Já o segundo nível do princípio da igualdade contido no art. 5º da Lei 

Maior esta na segunda parte do preceptivo estabelece o direito à igualdade material. 

Assim, “Todos são iguais perante a lei (...) garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito (...) à igualdade (...)”. E, a propósito do 

princípio da isonomia, ensina Celso Antonio Bandeira de Mello (2007).  

 

Em verdade, o que se tem de indagar para concluir se uma 
norma desatende a igualdade ou se convive bem com ela é o 
seguinte: se o tratamento diverso outorgado a uns for 
“justificável”, por existir uma “correlação lógica” entre o “fator 
de discrímen” tomando em conta e o regramento que se lhe deu, 
a norma ou a conduta são compatíveis com o princípio da 
igualdade, se, pelo contrário, inexistir esta relação de 
congruência lógica ou – o que ainda seria mais flagrante – se 
nem ao menos houvesse um fator de discrímen identificável, a 
norma ou a conduta serão incompatíveis com o princípio da 
igualdade.3 
 

Continuando, Mello (1993) ainda argumenta: ‘sempre que a correlação 

lógica entre o fator discrímen e o correspondente tratamento encartar-se na mesma linha 

de valores reconhecidos pela Constituição, a disparidade professada pela norma exibir-se-à 

como esplendorosamente ajustada ao preceito isonômico”. Será fácil, pois, reconhecer-lhe 

a presença em lei que, “exempli gratia”, isente do pagamento de imposto de importação de 

automóvel hidramático para uso de paraplégico. 

As ações afirmativas (ou discriminações positivas) podem ser definidas 

como políticas públicas ou privadas voltadas à concretização do princípio constitucional 

da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de 

idade, de etnia e de compleição física. Um dos métodos utilizados para se atingir a 

igualdade material é o que também podemos chamar de “ações afirmativas”, elas são 

ações planejadas pelo Estado, que tem como função a correção de alguma desigualdade, e 

por conseguinte busca a igualdade no papel, pó si só, não foi suficiente criar um equilíbrio 

mínimo entre todos. 

                                                 
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 
Editora Malheiros,2007. 



                                                                                                                                             19

Não se pode imaginar um Estado Democrático de Direito sem cogitar a 

idéia de não discriminação. Na verdade, este é um princípio basilar e fundamental do 

Estado Democrático de Direito. Salienta-se, ainda, que se trata de um conceito jurídico 

aberto. Assim, atualmente, há uma ampliação da política de não discriminação, através da 

identificação de novos critérios discriminatórios tais como, direito de visibilidade do 

homossexual, haja vista que este não possui apenas o direito de ser homossexual, mas 

também o de se exteriorizar a sua opção sexual. 

Ocorre que o direito a não discriminação enseja a idéia de combater 

apenas a segregação, ou seja, significa evitar que alguém seja separado de alguma forma 

em função de algum dado que não tenha uma conotação ou justificativa objetiva e racional 

no acesso a direitos. Igualmente, deve ser observada a isonomia material, pois 

consubstancia um passo a frente, um “plus”, integrado à não discriminação, uma vez que o 

direito à isonomia material não só afasta a exclusão que acomete determinado grupo, mas 

também propicia a sua devida inclusão.  

Sendo assim, com o direito à não discriminação, afasta-se a exclusão, a 

raiz sociológica e abstrata do pensamento discriminatório, passando-se a atacar o 

pensamento em si mesmo. Isto porque não se consegue êxito na ação afirmativa, caso não 

se discuta as raízes da discriminação e, sobretudo, não se tente desconstruir aquele 

pensamento nocivo, substituindo-o por outro mais democrático e isonômico. 

Vê-se, pois, que o norte da isonomia material não consubstancia somente 

o intento de evitar que alguém seja excluído por um critério irracional ou injustificado, o 

que ensejaria uma falsa premissa de uma diminuição de capacidade em relação aquele 

indivíduo discriminado do ponto de vista sociológico, racial, pessoal, a partir de um lado 

sem nenhuma cientificidade, nem razoabilidade. 

Ademais, o princípio da não discriminação é um direito inerente ao ser 

humano e faz com que não se legitime qualquer critério excludente que não tenha natureza 

objetiva ligada a circunstâncias específicas do trabalho. Por exemplo, pode-se excluir uma 

pessoa que não tem nível superior de uma atividade específica que exige tal encargo – 

advogado, engenheiro, médico. 

Ocorre que a isonomia material impõe ao operador do direito e à 

sociedade uma política positiva, isto é, não basta apenas afastar a exclusão. Mister se faz 

um tipo de política compensatória social, pois a sociedade terá que atuar de modo a 

propiciar uma forma de inclusão diferenciada, denominada de inclusão compensatória. 
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A mencionada inclusão tem o condão de consubstanciar um modo de 

acesso que possa ensejar uma aptidão de compensar todo aquele interregno de tempo 

excludente a partir de um fator irrazoável de discriminação. 

Referida atuação é realizada dentro de uma política denominada de ação 

afirmativa (discriminação positiva), e não se trata tão somente de uma política jurídica, no 

entanto, de uma política ampla, na qual o plano jurídico se integra como fator 

preponderante. É sempre uma política integrada voltada para a construção de novos 

paradigmas sociológicos e culturais, fazendo com que a sociedade incorpore padrões 

sociais e culturais mais democráticos. 

Quando se fala de incorporação, é no sentido de aceitação e não de 

adesão, porque em uma sociedade democrática, a pluralidade faz parte de sua essência, 

seja a pluralidade racial, seja a religiosa, entre outras. Integra a estrutura do Estado 

Democrático de Direito, visto que, por excelência, é um Estado de tolerância e de 

inclusão. 

A vinculação das ações afirmativas a “raça, gênero, idade, etnia e 

compleição física” também não revelam o problema em sua inteireza. Estes critérios 

excluem da proteção um contingente incalculável de pessoas, inseridas em contexto social 

desfavorável, que não se encaixam na diagramação invocada e que, no entanto, também 

devem ser consideradas desprotegidas socialmente sendo, portanto, objeto de políticas 

afirmativas. Tomem-se, como exemplo, os trabalhadores rurais sem terra, os urbanos sem 

teto, e tantos outros. 

Inserir um segmento discriminado deve representar uma inserção 

qualitativa e uma inserção capaz de manter na sociedade democrática a idéia de 

Pluralidade. Portanto, faz-se necessário que a política da discriminação positiva propicie o 

aludido avanço sociológico, cultural e jurídico, haja vista que, não adiantará apenas 

discutir sobre essas políticas relevantes, se não existir o paradigma impulsionador, como a 

lei, que tem a força de modificar, com maior celeridade, paradigmas culturais e 

sociológicos. 

Assim sendo, a lei representa uma expressão de isonomia material, pois 

trata diferenciadamente aquele que precisa de uma proteção especial. Além disso, a norma 

jurídica possui diversas formas de atingir seus objetivos, quais sejam as políticas de cotas 

(é a mais contundente, devido a sua velocidade de inserção), a inserção proporcional e a 

inserção social. 
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São diversos os exemplos legais que trazem em seu bojo uma ação 

afirmativa. Em síntese, podemos citar: o art. 37, VIII, CF/88, o qual dispõe que a lei 

reservará percentual dos cargos e empregos públicos às pessoas portadoras de deficiência 

e definirá critérios de admissão dessas pessoas; o art. 170 do Estatuto Magno, no seu texto 

original, arrolava, entre os princípios da ordem econômica, o tratamento favorecido para 

as empresa brasileiras de capital nacional de pequeno porte; o inciso XX, do art. 24, na Lei 

nº. 8.666/93, que estatui ser dispensável a licitação na contratação de associação de 

portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade; a Lei nº. 

9.100/95, que regulamentou as eleições municipais de 1996, estabeleceu, no § 3º do seu 

art. 11, que vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão 

ser preenchidas por candidaturas de mulheres; a vagas de cada partido ou coligação deverá 

reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas 

do mesmo sexo; por fim, o art. 7º, XX, da Constituição Federal e o art. 373-A da 

Consolidação das Leis de Trabalho prevêem uma política nacional de proteção às 

mulheres. 

Vale salientar que deve ser identificada a real necessidade de atuação e de 

sua medida, porque caso uma política afirmativa ultrapasse a mencionada medida, deverá 

ser invalidada.  

Ademais, a política de discriminação positiva deve ter uma noção de 

temporariedade, de transitoriedade, de circunstanciabilidade, posto que advém de um 

padrão cultural e sociológico que repercute na construção de um paradigma jurídico para, 

de modo inverso, fazer construir um novo padrão cultural e sociológico, na medida em que 

a política pública de afirmação de um grupo de demonstrar resultados concretos de 

inserção, então ou a política de discriminação positiva deveria ser retirada (o que não é o 

ideal social) ou deveria sofrer restrições de abrangências não no sentido da sua extinção, 

mas na inclusão dos novos focos de identificação de necessidades positivas. 

Um exemplo que consubstancia a afirmação supramencionada é a lei de 

aprendizagem, pois mostra exatamente a forma ideal de encolhimento direcional de uma 

política afirmativa através da alteração na sua abrangência, integrando trabalho e 

educação. Neste caso não se aumentaram às cotas, abrangeu-se a base de atuação dos 

jovens. 

As cotas servem apenas para dar condições iguais de acesso, ou seja, 

proporciona acesso diferenciado para se atingir uma verdadeira igualdade (política de 

inclusão compensatória). Por isso, a tendência será de ampliação de campo de incidência 
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das cotas, pois a medida que a sociedade evolui, no sentido da inclusão social daquele 

determinado segmento que estava sendo discriminado, deve continuar a proteção ao 

acesso, mas esta será concorrencial com outros segmentos os quais, a partir da evolução 

do instituto da discriminação e da sua identificação sociológica, permitirão o aumento da 

abrangência das cotas, como ocorreu com a lei de aprendizagem. 

Com efeito, o mais interessante é que não existe uma política de não 

discriminação isoladamente. Esta é sempre integrada, como no caso da inserção do 

percentual dos deficientes físicos (mão de obra com necessidades especiais) na lei de 

aprendizagem, com o intuito de qualificar aquele trabalhador de acordo com suas 

necessidades.  

Primeiramente, deve ser realizado um estudo sociológico e científico, 

objetivando identificar a existência de discriminação, bem como verificar qual a melhor 

forma de atuação positiva para aquele segmento excluído. Trata-se do binômio 

necessidade e medida. Analisando o caso dos negros, qual seria a melhor política 

afirmativa para eles, reservar cotas nas Universidades, ou viabilizar condições materiais de 

acesso ao mercado de trabalho? Com certeza, o ideal social seria a segunda opção. Mas de 

que forma isso ocorreria? Sabemos que o maior contingente de negros esta nas camadas 

econômicas mais baixas da sociedade e que a educação é o meio de mobilidade social 

mais elastecido. Então, a opção foi o acesso diferenciado à educação. Mas, em que tipo de 

educação ainda faltava essa universalização? 

Existe a universalização do ensino fundamental, obviamente, no sentido 

do acesso, pois o sentido de qualidade não é observado. Em conseqüência, foi criado o 

critério de acesso à Universidade através de cotas.   

O que deve ser discutido atualmente não é a legitimidade das cotas, mas o 

aumento da sua abrangência, ou seja, não apenas para negros, mas também para aqueles 

que estão inseridos nos segmentos de deficiência no ensino fundamental, seja público ou 

privado. 

Portanto, não se discute a retirada dessa política afirmativa, mas a 

alteração de sua incidência. O negro não tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho 

secundário, porém o grande problema são as atividades que exigem o nível superior, para 

as quais é necessária a qualificação, daí que surge a legitimidade da política de cotas nas 

universidades. 

Não obstante, no caso de discriminação em face do segmento dos 

homossexuais, a política de cotas se mostra incompatível, pois tem que ser respeitada a 
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intimidade, ou seja, existe o direito à exteriorização da sua opção sexual, todavia deve 

haver a ponderação com o direito ao resguardado da intimidade. Destarte, uma política de 

cotas não seria o ideal social para este segmento. 

A discriminação se consolida com o tempo e, portanto, não será extinta 

tão facilmente. À medida que surge nova realidade sociológica e cultural, a anterior 

diminuirá as práticas discriminatórias, mas persistirão manifestações residuais, tornando-

se, portanto, necessárias às políticas afirmativas residuais. 

Para afirmar determinado direito, em uma sociedade democrática, não 

basta apenas criar a política, mas sim conferir-lhe visibilidade. Só então surgirá uma 

integração com a sociedade, além da possibilidade de se modificar o padrão cultural, 

alcançando-se a eficiência.  

O Estado e a sociedade precisam realizar esforços concretos e conjuntos 

para a inserção qualitativa, vez que esta representa a afirmação da identidade do segmento 

social, diminuído, em conseqüência do distanciamento deste segmento em relação à 

garantia de concreção dos direitos fundamentais e à capacidade real de evolução social 

dentro do seu padrão cultural (nota da singularidade). A sociedade não pode continuar em 

eterna irresignação omissiva.  

Com efeito, os nortes técnicos de uma ação afirmativa são: 

a)- identificação da necessidade e de sua medida; 

b)- identificação da política mais eficiente entre as várias possíveis; 

c)- trabalho integrado da sociedade com os poderes públicos. 

Mesmo encontrando resistência da sociedade, a política afirmativa deve 

existir e persistir, pois a mencionada resistência não afirma a real necessidade, mas 

corrobora uma maior dificuldade de combate, devendo, portanto, retificar a distorção 

humana consolidada no padrão cultural. 

Quanto maior o avanço democrático e a sua natural expressão de 

pluralidade pessoal na democracia, menor será a necessidade de ações afirmativas, já que 

são grandezas inversamente proporcionais. 

Ressalte-se que a transitoriedade não esta ligada à noção cronológica, 

mas sim ao norte evolutivo. E sempre remanescerá a idéia residual da possibilidade de 

discriminação positiva, devido à existência do princípio da não discriminação. 

Diante do exposto, entende-se ser possível a discriminação positiva em 

favor das pessoas, vez que está em perfeita consonância com os objetivos fundamentais 

estabelecidos na Constituição, os quais impõem a ação positiva do Estado, voltada para 
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erradicar a pobreza e a marginalização, bem como para reduzir as desigualdades sociais e 

regionais e para promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, incisos II, III e IV da 

Constituição Federal). 

Para tanto, existem meios institucionais diferenciados para o acesso de 

grupos de excluídos do sistema, de forma a lhes viabilizar o gozo e o exercício de direitos 

fundamentais, alcançando assim o direito de ser igual ou de obter a igualdade real. Por 

fim, conclui-se que a ação afirmativa ou discriminação positiva é a adoção de um conjunto 

de normas legais e de políticas públicas ou privadas, de caráter transitório, que objetivam 

eliminar as diversas formas e tipos de discriminação que limitam oportunidades de 

determinados grupos sociais. 

O contexto, em que é formulado a Lei Maria da Penha, fica claro a 

existência de uma discriminação em favor da mulher, com o claro objetivo de adorná-la de 

uma proteção diferenciada, para que possa permitir que o gênero feminino tenha 

compensações que equiparem suas integrantes (as mulheres) às situações vividas e 

impostas pelos homens. 

Analisando a Lei por esse prisma, tem-se a conclusão que as medidas 

recomendadas na presente Lei constituem políticas e ações afirmativas no sentido de 

viabilizar que em relação à questão da violência, as mulheres consigam respeito e 

dignidade enquanto seres humanos, não esquecendo também da igualdade de condições 

em relação aos homens. 
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CAPÍTULO IV 

LEI MARIA DA PENHA Nº. 11.340/2006 

 

A palavra violência é formada pelo prefixo vis, que sugere a idéia de 

força, vigor, potência e impulso. Para podermos entender melhor, veremos o que Stela 

Valéria Soares de Faria Cavalcante: 

O vocábulo Violência é composto pelo prefixo vis, força em 
latim. 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, transgredir. Tais termos devem se referido 
a vis, que mais profundamente, significa a força em ação, o 
recurso de um corpo para exercer a sua força e, portanto a 
potência, o valor, a força vital.4 

 

Devemos observar que violência ocorrera em vários contextos e áreas. 

Segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde - a violência poderá se classificada em 

três modalidades: 

Violência inter-pessoal – este tipo de violência pode ser física ou 
psicológica, ocorrer tanto no espaço público como no privado. 
São vítimas crianças, jovens, adultos e idosos. Neste tipo de 
violência destaca-se a violência entre os jovens e a violência 
doméstica; violência contra si mesmo – é – aquela em que a 
própria pessoa se violenta, causando a si mesmo lesões; violência 
coletiva – em suas diversas formas, recebe uma grande atenção 
pública, pois há, conflitos violentos entre nações e grupos, 
terrorismo de Estado ou de grupos, estupro como arma de 
guerra, guerra de gangues, em que ocorre em toda a parte do 
mundo; violência urbana – é aquela cometida nas cidades, seja 
em razão da prática de crimes eventuais, seja pelo crime 
organizado. É um problema que aflige vários  países do mundo.5 

 

 

                                                 
4 CAVALCANTE, Stela Valéria Soares de Faria, Violência Doméstica Contra a Mulher. Análise da Lei 
“Maria da Penha”,n º11340/06. Edições Jus Podivm, 2007.p.14. 
5 INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Rio de Janeiro). Dossiê Mulher, Série Estudos/Volume 2,4. 
ed., Rio de Janeiro: (s.n.), 2009. Online: disponível na Internet via http://www.isp.rj.gov.br 
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Maria Amélia de Almeida apresenta uma opinião clara sobre o que pensa 

a sociedade de um modo geral, sobre este tema, que muitos pensam estar bem distantes de 

seus lares:  

Muitas vezes o tema é tratado como se fosse um problema 
muito distante, e não fizesse parte das preocupações das 
pessoas de bem: um fruto das desigualdades econômicas, algo 
que ocorre com as pessoas pobres, que moram longe e que 
vivem alcoolizadas e drogadas. Não há dúvida de que quando 
se vive em condições precárias, tudo se torna mais difícil. Até 
mesmo a violência contra as mulheres. Mas a idéias de que 
são os pobres ou os alcoolizados que espancam suas mulheres 
é relativamente falsa.6 
 

 

Sobre esse mesmo aspecto, o autor, Heleieth I. B. Saffioti, da também sua 

opinião que é unânime entre os estudiosos dessa temática, a violência doméstica, e 

enfatiza mais uma vez, que este é um problema que esta enraizado em nossa sociedade. 

 

Que já foi registrado a consciência de que o fenômeno da 
subordinação da mulher ao homem atravessa todas as classes 
sociais. Não fazendo diferença entre Zona Urbana ou Rural, o 
fato é que a violência doméstica atinge todos os níveis, de 
classes, apenas não fazem distinção quanto ao sujeito passivo, 
que é a mulher7 
 

Mas uma estudiosa sobre este assunto, opina: 

 

Ainda que se esteja falando em violência doméstica contra a 
mulher, há um dado que parece de todos esquecido: a 
violência doméstica é o germe da violência que está 
assustando a todos. Quem vivencia a violência, muitas vezes 
até mesmo antes de nascer e durante toda a infância, só pode 
achar natural o uso da força física. Também a importância da 
vítima, que não consegue ver o agressor punido, gera nos 
filhos à consciência de que a violência é um fato natural8 

 

A Lei 11.340 de 22 de setembro de 2006, mais conhecida como Lei 

Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar formas de coibir e prevenir a violência 

domestica e familiar contra a mulher e a define assim: 

 

 

                                                 
6 TELES, Maria Amélia de Almeida. O que é Violência Contra a Mulher. 1ª Ed. 2003, São Paulo: 
Brasiliense, p. 11.   
7 SAFFIOTTI, Heleieth I. B. O poder do Macho. São Paulo: Moderna LTDA, 1987, p. 21.   
8 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria Da Penha Na Justiça. São Paulo: Afiliada, 2007, p. 16.   
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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 e dano moral ou patrimonial: 
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, 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; 
III – em qualquer relação intima 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. 9 

 

A Lei Maria da Penha ficou assim conhecida, por ser elaborada após o 

ocorrido com uma brasileira vítima de violência doméstica, a biofarmacêutica Maria da 

Penha Fernandes, que após sofrer duas tentativas de homicídio cometidas por na época seu 

marido o professor universitário e economista Marco Antonio H. Viveiros. A primeira 

tentativa foi através de um tiro pelas costas, ela ficou paraplégica, não conseguindo, 

tentando pela segunda vez, eletrocutá-la e afogá-la. 

Neste contexto de situação de violência, percebemos que a violência 

contra a mulher não se limita às classes sociais mais baixas, mas sim, é reflexo de uma 

cultura onde a mulher é vista como um ser inferior. 

 

Segundo Maria Berenice:  

 

Como muitas outras mulheres Maria da Penha, reiteradamente 
denunciou as agressões que sofreu. Chegou a ficar com 
vergonha de dizer que tinha sido vítima da violência doméstica e 
pensava: se não aconteceu nada até agora, é porque ele, o 
agressor, tinha razão de tê-la agredido. Mas, ainda assim, não se 
calou. Em face da inércia da Justiça Maria da Penha escreveu 
um livro, uniu-se ao movimento de Mulheres e, como ela mesma 
diz, não perdeu nenhuma oportunidade de manifestar sua 
indignação.  10 

 

Tais fatos ocorreram em Fortaleza, Ceará, investigações foram iniciadas 

em 1983, porém a denúncia só foi oferecida em setembro de 1984, em 1991, o réu foi 

condenado pelo tribunal do júri a oito anos de prisão, recorreu em liberdade, e um ano 

depois, teve seu julgamento anulado. Realizado novo julgamento em 1996, desta vez a 

                                                 
9 BRASIL. Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006.  
10 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha Na Justiça. São Paulo: Afiliada, 2007, p.13. 
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pena foi de dez anos e seis meses, e como, algumas vezes em nosso país a justiça, parece 

ser realmente cega, recorreu em liberdade e, por incrível que possa parecer, somente 

dezenove anos e seis meses depois os fatos, em 2002, é que Marcos Antonio H. Viveiros, 

(o marido de Maria da Penha), foi preso, porém cumpriu somente dois anos de prisão. 

 

Na visão de André Guilherme:  

 

Esses acontecimentos abusivos e inaceitáveis são mais comuns 
do que imaginamos, sendo considerados normais por alguns, 
que já se acostumaram com os mesmos e assumiram uma 
posição de passividade frente a essa realidade cruel e desumana. 
11 

 
 E na opinião de Heleith I. B. Safiotti: 
 

Não se pode esquecer também a agressividade como 
componente básico da personalidade competitiva, ela integra 
necessariamente o modelo de macho. Ou seja, cabe a ele 
tomar iniciativas, assumir sempre uma posição ofensiva, 
intransigente, duro, firme, e etc.12 
 
 

Diante de toda essa morosidade da Justiça Brasileira, que levou quase 

vinte anos, para que houvesse algum tipo de punição, dessa barbárie contra a mulher, a 

repercussão desse fato foi tamanha que o Centro pela Justiça e o Direito Internacional 

(CEJIL) 13 – e o Comitê Latino – Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM)14, formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos.Devido a Inércia do Governo brasileiro 

em responder os inúmeros questionamentos da Comissão Interamericana de Direitos 

humanos, que decidiu tornar público o relatório com relação ao caso Maria da Penha, que 

se pronunciou da seguinte forma: 

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 

                                                 
11 FREITAS, André Guilherme Tavares de. Novas Leis de Violência Doméstica Contra a Mulher e de 
Tóxico. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007, p.173. 
12 SAFFIOTTI, Heleieth I. B. O poder do Macho; São Paulo: Moderna LTDA,1987, p. 29.   
13 O CEJIL é uma ONG fundada em 1991 e existe no Brasil desde  1994, tendo por finalidade a proteção e 
promoção dos direitos humanos junto aos Estados-Membros da Organização dos Estados Americanos. 
14 O CLADEM é formado por um grupo que atua na defesa dos direitos das mulheres da América Latina e 
Caribe. 
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tolerância do estado ante a violência doméstica contra as 
mulheres. 15 

 

O Brasil foi condenado internacionalmente em 2001, e o relatório feito 

pela Organização dos Estados Americanos (OEA) condenava o Brasil o pagamento de 

indenização no valor de 20 mil dólares, em favor de Maria da Penha, responsabilizando-o 

por negligência e omissão em relação à violência doméstica, e recomendando (relatório nº. 

54/2001) por fim a adoção de medidas mais eficazes advertiu sobre a necessidade da 

criação de políticas públicas que inibissem as agressões domésticas contra mulheres, entre 

elas que simplificasse os procedimentos judiciais penais para que haja celeridade no 

trâmite processual. 

O Brasil se viu obrigado a dar uma satisfação, o que deu inicio a um 

processo legislativo, com o fim de implementar medidas, que combatessem a violência 

doméstica contra a mulheres. 

Com cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 07 de agosto de 2006, com a presença de várias autoridades, e de Maria 

da Penha Maia Fernandes, uma das maiores vítimas deste tipo de violência doméstica, pois 

ficou marcada para sempre física e psicologicamente pela violência sofrida, mas teve força 

de vontade, e coragem principalmente para lutar contra a violência sofrida, a lei foi 

denominada “Maria da Penha” em sua homenagem, entrando em vigor no dia 22 de 

setembro de 2006. Conta-se que nosso Presidente Lula ao assinar a Lei Maria da Penha 

disse: “Esta mulher renasceu das cinzas para se transformar em um símbolo da luta contra 

a violência doméstica em nosso país”. 

Esta Lei traz a esperança de que as modificações no tratamento da 

violência doméstica possam diminuir as estatísticas desse tipo de violência no Brasil, 

ainda nesse sentido Paulo Rangel comenta: 

 

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 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 com o racismo, ou 
com as desigualdades sociais, através da lei. Ledo engano, A lei 
vai acentuar o racismo. 16 

 
 

                                                 
15 CUNHA, Rogério Sanches e Pinto. Violência Doméstica. Lei Maria da Penha (lei 11.340/06) Comentada 
artigo por artigo. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p.13. 
16 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 13º Ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007, p157. 
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Esta proteção especial da mulher veio para atender a uma política 

internacional contra a violência doméstica em acordo com o artigo 226, parágrafo 8º da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, e com a Convenção sobre a eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979 e seu Protocolo Facultativo de 1999, 

e ainda, com a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher de 1994. 

Ainda, sobre os fins sociais a serem atingidos por esta nova Lei, explica 

Sergio Ricardo de Souza: 

A função social da Lei Maria da Penha busca a rela igualdade 
de gênero no que diz respeito à necessidade de pôr fim a 
violência doméstica, já que nesse campo é patente a 
desigualdade existente entre os gêneros masculino e feminino, 
pois as mulheres aparecem como a parte que sofre as 
discriminações e violências em índices consideravelmente 
maiores, não só pelas diferenças físicas, mas também, culturais 
que envolvem o tema. 17 

 

Após a promulgação desta lei, o Brasil deixa de ser o único País a não ter 

legislação especifica para tratar do tema Violência Doméstica Contra a Mulher, e que em 

vigor cria o respaldo jurídico para as vítimas de todos os tipos de Violência Doméstica 

contra a mulher. 

A Lei Maria da Penha, por força do art. 2º, e § único do art. 5º , fez 

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

Ela poderá ser entre homem e mulher, e poderá ser também relação entre homossexuais. 

Por conseguinte as desavenças ocorridas em qualquer relação, serão reconhecidas como 

violência doméstica 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 reconhecidos todos os efeitos jurídicos 

inerentes a qualquer entidade familiar.  

Neste caminho, a interpretação do art. 1.511 do Código Civil – 
“O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 
igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. Deve ser feita 
juntamente com definição legal da entidade familiar contida na 
Lei Maria da Penha, reconhecendo as relações homoafetivas 
como verdadeiras entidades familiares, pois já que a lei 
reconhece proteção especial para uniões de pessoas do mesmo 

                                                 
17 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Comentários À Lei de Combate a Violência Contra a Mulher. 2º Ed. 
Curitiba: Juruá Editora, 2008, p 37. 
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sexo, não há como se negar o reconhecimento familiar para estes 
casos. 18 

 

 

Tal matéria já foi debatida pelo Superior tribunal Federal, onde Celso de 

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

reconhecer direitos, independente da orientação dos titulares, ao se pronunciar. 

 

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. 
19 

 

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

que ao constituir duas famílias, se forma 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. 

A Lei Maria da Penha 11.340 de 2006 assim interpretou as 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 outra conduta 
que ofenda sua integridade ou saúde corporal; 
II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição de 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 e 
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 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 matrimonio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante a coação, , 
entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

                                                 
18 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A Efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate a violência doméstica e familiar contra a mulher – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2007. p.44.  
19 Medida Cautelar em ADIN 3.300-0-0-DF, requerida pela Associação de Incentivo à Educação e Saúde de 
São Paulo e outro. Apud CUNHA, Op. Cit. p.33. 
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difamação ou injúria. 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 recurso econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades; 
V – a violência moral 

 

 

Ao contrário do que ocorria antes 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, este 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 desta lei em vigor 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. 

 

Efetivamente, o que diferencia e muito, da lei já existente serão as 

medidas integradas de prevenção que a Lei 11.340/2006 “Maria da Penha” trouxe: 

 

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 Defensoria Pública coma as áreas de segurança 
pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e 
habitação; 
II – a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e ouras 
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 
a Mulher; 
V – a promoção e a realização de campanhas educativas de 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
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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, tendo por objetivo a implementação de 
programas de erradicação da violência doméstica e familiar 
contra a mulher; 
VII – a capacitação permanente das Policias 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 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 
equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

A redação deste art. 8º da lei seria uma convocação de uma força tarefa 

disposta a tudo para erradicar a violência doméstica do Brasil, bem como promover de 

uma vez por todas as obrigações assumidas pelo Estado Brasileiro. Envolvem-se nesta 

empreitada União, Estados, Distrito Federal, Municípios e organizaçãoes não 

governamentais, definindo de forma organizada, estes deverão promover o combate à 

violência doméstica no Brasil, por meio das diretrizes estabelecidas nos incisos I a IX, que 

deverá nortear as políticas públicas, o qual o principal objetivo seria erradicas ou, pelo 

menos diminuir, a questão da violência doméstica no Brasil. 

E outra medida importante, se não há mais importante, foi a 

implementação de Medidas Protetivas pela Lei “Maria da Penha”: 

 

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, domicilio 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; 
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V – prestação de alimentos provisionais ou provisórios; 

a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do 

agressor  

§ 1° 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. 
§ 2° Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o 
agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6° 
da Lei n° 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 responsável 
pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de 
incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, 
conforme o caso. 
§ 3° Para garantir a efetividade das medidas protetivas de 
urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio 
da força policial. 
§ 4° Aplica-se as hipóteses previstas neste artigo, no que couber, 
o disposto no caput e nos §§ 5° e 6° do art. 461 da Lei n° 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 
 

Esta lei inova em relação às medidas alternativas a prisão, medidas 

cautelares de caráter extra penal e a medidas administrativas de proteção a mulher, nos 

limites dos arts. 11, 22 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. Independentemente de audiência das partes ou de manifestação do 

Ministério Público, as medidas poderão ser concedidas de imediato. A aplicação de uma 

medida, não impede a aplicação de outra. Elas podem ser aplicadas cumulativamente ou 

substituídas a proporção que sua finalidade perecer, e ser necessário a aplicação de outras 

diferentes. 

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 bom 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 a vítima. Por se tratar de medida cautelar, que se propõe a garantir a 

instrumentalidade do processo, é imprescindível haver os dois requisitos a muito 

assinalados pela melhor doutrina para a concessão de medidas cautelares, o fummus boni 

iuris (aparência do bom direito) e o periculun in mora (perigo na demora). As 

providências nos incisos IV e V são cautelares típicas do direito de família. Estas como se 

propõe a proteger a vítima, deverão ser requeridas pela parte legítima, sempre acompanha 

por advogado ou defensor.    
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E ainda, outra medida adotada, pela nova lei foi causa, de muita 

discussão, “quanto à retratação, renúncia, da ofendida, que após a Lei Maria da Penha, só 

poderá ser feita perante o Juiz, conforme redação, do art. 16 desta lei. Com essa nova 

redação o legislador ao elaborá-la criou uma exceção a regra do artigo 25 do Código de 

Processo Penal.20 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à 
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será 
admitida a renúncia à representação perante ao juiz, em 
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes 
do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 
 

 Após uma análise sobre os pontos mais importantes e controversos da 

Lei “Maria da Penha”, podemos superficialmente entender que a violência doméstica, 

pode ser, todo ato, ou omissão de pessoa que, aproveitando da situação de inferioridade da 

mulher, econômica ou familiar, com finalidade de limitar ou retirar direito, no âmbito 

doméstico, familiar ou de intimidade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Código de Processo Penal. Art. 25 – A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 



                                                                                                                                             36

 

 

 

CAPÍTULO V 

A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 

 

Para fazer uma análise justa ao ponto principal da Lei “Maria da Penha” 

que é sua Constitucionalidade, se faz necessário à definição desta. 

Constitucionalidade: no sistema atual constitucional encontramos como 

“Controle de Constitucionalidade”, que exerceria a função de verificar se alguma lei esta 

em acordo ou não com a Constituição Federal. Este controle poderá se apresentar como 

difuso, que se caracteriza pela permissão a todo e qualquer Juiz ou Tribunal a realizar, e na 

outra forma o concreto, a análise sobre a constitucionalidade do ordenamento jurídico com 

a Constituição da República Federativa no Brasil. “O controle constitucional difuso é 

reconhecido quando há o exercício a todos os componentes do poder jurídico”. (ARAÚJO, 

2003) 

O princípio da igualdade é consagrado enfática e repetidamente da 

Constituição Federal. Está no seu preâmbulo como compromisso de assegurar a igualdade 

e a justiça. A igualdade é o primeiro dos direitos e garantias fundamentais (CF, art.5º): 

“todos são iguais perante a lei”. Repete o seu primeiro parágrafo: homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações. Mas há mais, é proibida qualquer discriminação fundada 

em motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (CF, art.7º, XXX). 

Segundo Stela Valéria: 

A Lei “Maria da Penha” atribui a mulher tratamento 
diferenciado, promovendo sua proteção de forma especial em 
cumprimento às diretrizes constitucionais e aos tratados 
ratificados pelo Brasil, tendo em vista que, a mulher é a grande 
vítima da violência doméstica, sendo as estatísticas com relação 
ao sexo masculino tão pequenas que não chegam a ser 
computadas. 21 

 

 

Exatamente para garantir a igualdade é que a própria Constituição 

concede tratamento diferenciado a homens e mulheres. Outorga proteção  previdenciária 

                                                 
21 CAVALCANTE, Stela Valéria Soares de Farias, Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil. Ed. 
Podvim, 2º ed, Salvador, Bahia 2006. 
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feminino, mediante incentivos específicos (CF, art.7º, XX) e aposentadoria aos 60 anos, 

enquanto para os homens a idade limite é de 65 (CF, art.202). 

 

Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei nº11340/06, 

conhecida como “Lei Maria da Penha”, foi criada para que delitos antes tidos como de 

menor potencial ofensivo (onde tinha penas que não passavam de dois anos) e que ainda 

poderia se reverter em cestas básicas como forma de pagamento, a partir desta passam a 

integrar delitos do Código Penal. Esta Lei veio com a missão de proporcionar 

instrumentos adequados para enfrentar um problema que aflige uma grande parte das 

mulheres no Brasil e no mundo, que é a violência de gênero. É impressionante o número 

de mulheres que apanham de seus maridos, além de sofrerem toda uma sorte de violência 

que vai desde a humilhação, até a agressão física. A violência de gênero é, talvez, a mais 

preocupante forma de violência, porque, literalmente, a vítima, nesses casos, por absoluta 

falta de alternativa, é obrigada dormir com o inimigo. É um tipo de violência que, na 

maioria das vezes, ocorre onde deveria ser um local de recesso e harmonia, onde deveria 

imperar um ambiente de respeito e afeto, que é o lar, o seio Familiar. 

Segundo a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), 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 (art.5º e incisos da Lei 11.340/06). Não se trata, portanto, de qualquer conduta lesiva 

contra uma mulher. Para ser crime previsto na nova Lei, é necessário que as condutas 

sejam baseadas no gênero. A ação ou omissão que não baseada no gênero não tem 

previsão típica na Lei Maria da Penha. A violência doméstica, familiar ou em qualquer 

relação íntima de afeto contra uma mulher que não for baseada no gênero realiza tipos 

penais comuns e não esta abrangida pela nova Lei.   

Assim, o direito penal de gênero é formado pelo estudo dos tipos penais 

que tem um elemento específico que o define como crime de gênero, ou seja, conduta 

baseada no gênero. Gênero é elemento normativo jurídico. Logo, seu significado deve ser 

buscado fora do direito penal. 
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Segundo (HEILBORN, 2006)  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”.22 

 

 

Portanto, conduta baseada no gênero é aquela que decorre das relações 

entre mulheres e homens em um sistema simbolicamente concatenado. 

 

Esse sistema simbolicamente concatenado que define os papéis 
e identidades para homens e mulheres é denominado, pelo 
movimento feminista, de patriarcado – isto é: um modo de 
organização social ou dominação social que aponta para o 
exercício e presença da dominação masculina. Do patriarcado 
tradicional, passando pelo clássico, até o moderno ou 
contemporâneo23 

 
A característica fundamental dessa forma de organização da sociedade – e 

da  vida cotidiana – é a tentativa de subordinação do feminino pelo masculino: “que impõe 

normas de conduta às mulheres e as devidas correções ao descumprimento dessas regras 

sutis e perversas, embutidas nesse relacionamento” (TELLES,2003). 

São essas “devidas correções” que foram tipificadas na nova Lei como 

crimes de gênero ou violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja: “uma 

manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres que 

conduziram à dominação e à discriminação contra as mulheres pelos homens e impedem o 

pleno avanço das mulheres” (Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as 

Mulheres).24 

Portanto, violência baseada no gênero é aquela praticada pelo homem 

contra a mulher que revele uma concepção masculina de dominação social (patriarcado), 

propiciada por relações culturalmente desiguais entre os sexos, nas quais o masculino 

define sua identidade social como superior à feminina, estabelecendo uma relação de 

poder e submissão que chega mesmo ao domínio do corpo da mulher. 

Crimes de gênero, então, são aqueles tipificados no art. 5 incisos da Lei 

11.340/06 praticados por homem contra mulher que revele uma manifestação do 

                                                 
22 HEILBORN, Maria Luiza Gênero: uma breve introdução. COEP – Rede Nacional de Mobilização Social. 
Disponível em: http://www.coepbrasil.org.br/opniao_genero.asp. Acesso em: 
23 PATEMAN, Carole. O Contrato Sexual.São Paulo: Paz e Terra. 1993. 
24 TELLES, Maria Amélia de Almeida. Por que Criar um Juizado Especial para Crime de Violência de 
Gênero? -  Militantes Brasileiros de Direitos Humanos. Disponível 
em<http:www.dhnet.org.br/direitosmilitantes 
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patriarcado, ou seja, 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. 

Por isso, prossegue o autor: 

O comportamento esperado de uma pessoa de um 
determinado sexo é produto das convenções sociais a cerca do 
gênero em um contexto social específico. E mais, essas idéias 
acerca do que espera de homens e mulheres são produzidas 
relacionalmente; isto é: quando se fala em identidades 
socialmente construídas, o discurso sociológico / antropológico 
esta enfatizando que a atribuição de papéis e identidades para 
ambos os sexos forma um sistema simbolicamente 
concatenado.25 

  

No patriarcado, a violência de gênero contra a mulher não se restringe apenas ao espaço 

doméstico ou familiar. Também ocorre, por exemplo, no trabalho com o assédio moral e 

sexual. Contudo, a nova Lei tipificou apenas aquelas que ocorrem na relação de 

afetividade, ou seja: no espaço privado das relações de gênero. 

 Um fator bastante usado para justificarem as discriminações 
praticadas contra as mulheres é o fato de o homem ser 
detentor de uma força física maior que as mulheres, ora, em 
uma sociedade onde se encontra máquinas trabalhando, 
fazendo força física, não impedem que qualquer ser humano 
ganhe seu sustento, esse discurso mais uma vez esta sendo 
usado para camuflar a constante discriminação sofrida pelas 
mulheres26.  
 

Além da conduta baseada no gênero, a Lei também exige que ocorra ou 

decorra do espaço privado, isto é: no âmbito da unidade doméstica, da família ou em 

qualquer relação intima de afeto, por que: Atos de violência contra mulheres ocorrem, com 

maior incidência, dentro de seus próprios lares e os agressores são maridos, namorados ou 

companheiros. 

Ainda dentro desse âmbito de Violência Doméstica poderemos citar a 

ameaça, que poderá também ser interpretada como forma de violência psicológica, como 

uma conduta que tenta causa algum tipo de dano emocional, abalando auto-estima, 

tornando a mulher submissa, controlando ações, determinado comportamentos, e tomada 

de decisões por parte desta mulher agredida. 

 

 

                                                 
25 HEILBORN, Maria Luiza. Gênero: uma breve introdução. COEP – Rede Nacional de Mobilização 
Social . Disponível em: < http: // coepbrasil.org.br/opnião-genero.asp> 
26 SAFFIOTTI, Heleieth I. B. O poder do Macho. São Paulo: Moderna LTDA,1987, p. 12   
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Em 2007, a Policia Civil passou a registrar junto ao título 
Ameaça um detalhamento para destacar os casos referentes 
aos delitos previstos na Lei 11.340/06 de 2006, referente e 
redução e prevenção da violência doméstica. Esta medida 
tornou mais rápida a identificação dos casos de violência 
doméstica e familiar e possibilitou a análise comparativa de 
dados referente ao título Ameaça.27 

  

  Nesse espaço privado: “De acordo com dados da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), 25% do total de 29% das mulheres agredidas no Brasil, em 2005, não 

contaram a ninguém sobre a violência que sofreram; 60% nunca deixaram o lar, nem por 

uma noite, em função das agressões sofridas; menos de 10% procuraram serviços 

especializados de saúde ou segurança, e em média, a mulher demora 10 anos para pedir 

ajuda pela primeira vez” (Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Federal: a 

cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil, dados de 19/06/2006). 

Portanto, a nova Lei visa coibir o “crime silencioso” aquele do provérbio 

segundo o qual: “Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. Essa aparente 

proteção do espaço privado que cunhou o provérbio, na verdade possibilitou - e possibilita 

ainda hoje – a perpetuação de uma situação injusta que obriga a mulher a sofrer calada a 

violência que lhe é imposta por aqueles que lhe são próximos, passando a viver uma 

situação de violência descrita por ( TELES, 2006 ) como um fenômeno cíclico que se 

processa regularmente em fases: lua de mel, tensão relacional, violência aberta, 

arrependimento, reconciliação e, novamente a lua de mel e as demais fases, em ciclos cada 

vez mais curtos, até se tornar insuportável, podendo ter trágico desfecho. 

Um antecedente legislativo ocorreu em 2002, através da Lei nº. 

10.445/02, que acrescentou ao parágrafo único do art.69 da Lei nº.9.099/95 a previsão de 

uma medida cautelar, de natureza penal, consistente no afastamento do agressor do lar 

conjugal na hipótese de violência doméstica, a ser decretada pelo Juiz do Juizado Especial 

Criminal. Outro antecedente ocorreu em 2004, com a Lei nº. 10.886/04, que criou, no art. 

129 do Código Penal, um subtipo de lesão corporal leve, decorrente de violência 

doméstica, aumentado a pena mínima de 3(três) para 6(seis) meses. 

A violência doméstica continuou acumulando estatísticas, infelizmente. 

Isto porque a questão continuava sob o pálio dos Juizados Especiais Criminais e sob a 

incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº. 9.099/95. Alguma coisa precisava ser 

feita: era imperiosa, existia certa urgência, de uma autêntica ação afirmativa em favor da 

                                                 
27 INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Rio de Janeiro) Dossiê Mulher, Série Estudos / Volume 2,4. 
ed., Rio de Janeiro: (s.n), 2009. Online: disponível na Internet via http://www.isp.rj.gov.br 
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mulher vítima da violência doméstica, a desafiar a igualdade formal de gênero, na busca 

de restabelecer entre os sexos a igualdade material. 

O Princípio da Igualdade é consagrado enfática e repetidamente na 

Constituição Federal. Está no seu preâmbulo como compromisso de assegurar a igualdade 

e a justiça. A igualdade é o primeiro dos direitos e garantias fundamentais (CF, art.5): 

todos são iguais perante a lei. Repete o seu primeiro parágrafo: homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações.  Além do mais, é proibida qualquer discriminação fundada 

em motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (CF, art. 7º, XXX). 

Exatamente para garantir a igualdade é que a própria Constituição 

concede tratamento diferenciado a homens e mulheres. Outorga a proteção ao mercado de 

trabalho feminino, mediante incentivos específicos (CF, art. 7ºXX) e aposentadoria aos 60 

anos, enquanto para os homens a idade limite é de 65 (CF, art.202).  

 

A aparente incompatibilidade dessas normas solve-se ao se 
constatar que a igualdade formal – igualdade de todos perante a 
lei – não conflita com o principio da igualdade material, que é o 
direito à equiparação mediante a redução das diferenças sociais. 
Trata-se da consagração da máxima aristotélica de que o 
princípio da igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam.28 
 

A Lei 11.340/06 constitui exemplo de ação afirmativa, no sentido de 

buscar uma maior e melhor proteção e um segmento da população que vem sendo 

duramente vitimizada (no caso, mulher que se encontra no âmbito de uma relação 

doméstica, familiar ou íntima). O art. 5º, I, da CF diz que “homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. Mas o tratamento diferenciado 

em favor da mulher (tal como o que lhe foi conferido agora com a Lei 11.340/06) justifica-

se, não é desarrazoado (visto que a violência doméstica tem como vítima, em regra, a 

mulher). Quando se trata de diferenciação justificada, por força do critério valorativo não 

há que se falar em violação ao princípio da igualdade (ou seja: em discriminação, sim, em 

uma ação afirmativa que visa favorecer e conferir equilíbrio existencial, social, 

econômico, educacional etc. a um determinado grupo).  

Quem agredir uma mulher que está fora da ambiência doméstica, familiar 

ou intima do agente do fato não esta sujeita à Lei 11.340/06. É dizer: quem ataca 

fisicamente uma mulher num estádio de futebol, num show musical etc., desde que essa 

                                                 
28 BARBOSA, Sérgio de Góes. Sociologia: Serviço Social. São Paulo – Editora Pearson Prentice Hall, 
2009. p. 85. 
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vitima não tenha nenhum vínculo doméstico, familiar ou íntimo com o agente do fato, não 

terá a incidência da lei nova. 

Marcar a diferença é o caminho para eliminá-la. Daí essa necessidade das 

leis de cotas, quer para assegurar a participação das mulheres na política, quer para 

garantir o ingresso de negros no ensino superior. Nada mais do que mecanismos para dar 

efetividade à determinação constitucional da igualdade. Também não é outro motivo que 

leva à instituição de microssistemas protetivos ao consumidor, ao idoso, à criança e ao 

adolescente. 

 Portanto, nem a obediência estrita ao preceito isonômico constitucional 

permite questionar a indispensabilidade da Lei 11.340/06, que cria mecanismos para coibir 

a violência doméstica. A Lei Maria da Penha veio atender compromissos assumidos pelo 

Brasil ao subscrever tratados internacionais que impões a edição de leis visando assegurar 

proteção à mulher. A violência doméstica é uma das maiores chagas de nossa sociedade e 

berço de toda a violência que toma conta da nossa sociedade. Os filhos reproduzem as 

posturas que vivenciam no interior de seus lares. 

Assim, demagógico, para não dizer cruel, é o questionamento que vem 

sendo feito sobre a constitucionalidade de uma lei afirmativa que tenta amenizar o 

desequilíbrio que ainda, e infelizmente, existe nas relações familiares, em decorrência de 

questões de ordem cultural. De todo descabido imaginar que, com a inserção 

constitucional do princípio isonômico, houve uma transformação mágica. É ingênuo 

acreditar que basta proclamar a igualdade para acabar com o desequilíbrio nas relações de 

gênero. Inconcebível pretender eliminar as diferenças tomando o modelo masculino como 

paradigma. 

Entretanto, não nos parece que a proteção seja de todo descabida ou que 

haja algum tipo de exagero, o que na verdade o legislador ao elaborar a redação desta lei, 

quis estabelecer a desigualdade no ordenamento jurídico brasileiro apenas põe em prática 

o princípio isonômico, buscando a igualdade, aos desiguais.  

É preciso entender que a erradicação da violência social, política, 

econômica e inclusive urbana exige necessariamente o fim da violência de gênero. Esta é a 

primeira violência com a qual o ser humano toma contato e conhecimento, dando origem 

às demais. É na infância que vamos aprender a bater e/ou apanhar, a desempenharmos o 

papel de agressor ou de vítima.  
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As raízes da violência são mais profundas e estão no machismo, que esta 

arraigada na nossa cultura. Para o machismo, a violência constitui um valor positivo, um 

componente central na construção da identidade masculina, cujos atributos são a dureza, a 

força, a agressividade.  

A violência contra a mulher pode ser considerada uma doença social, 

provocada por uma sociedade que privilegia as relações patriarcais, marcadas pela 

dominação do sexo masculino sobre o feminino. 

A violência contra as mulheres não pode continuar a ser aceita e tolerada 

como algo inerente ao ser humano, como característica das relações naturais entre pessoas 

do sexo feminino e masculino que vive em uma eterna guerra. Não são as diferenças 

biológicas entre homens e mulheres que determinam o emprego da violência. São os 

papéis sociais impostos a mulheres e homens, reforçados por culturas patriarcais que 

estabelecem relações de dominação e violência entre os sexos. 

Tendo, em vista que nosso país não esta preparado, não possui políticas 

públicas adequadas, suficiente para promover a autonomia econômica das mulheres, 

distribuído o poder político entre os gêneros e estimular a liberdade reprodutiva feminina. 

A elaboração desta Lei, foi uma tentativa de que algo de concreto, 

aconteça para as mulheres, que tenham algum tipo de proteção do Estado, que não se 

sintam tão abandonadas, e excluídas do ordenamento jurídico,  e que faça valer o direito 

de igualdade. Quanto à lei André Luiz diz:  

 

 Que mudar esse contexto, significa mudar muita coisa, para a 
lei valer como esta no papel, é muito trabalho mesmo, a 
mudança é muito grande, não é só o trabalho lá no final da 
policia e da justiça, policia e justiça está consertando uma 
situação que não tem mais como retornar, uma coisa é a gente 
cuidar de pessoas que não tem mais como voltar atrás, mas 
temos que prestar atenção é no que vai começar.29 

 

 

Não perceber que a Lei Maria da Penha consagra o princípio da igualdade 

é rasgar a Constituição Federal, é não conhecer os números da violência doméstica, é 

revelar indisfarçável discriminação contra a mulher, que não mais tem cabimento nos dias 

                                                 
29 André Luiz, Antropólogo e Bacharel em Direito, exerce trabalho com agressores e vítimas da violência 
doméstica, dentro da DEAM.   
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de hoje. Ninguém mais do que a Justiça tem compromisso com a igualdade e esta passa 

pela responsabilidade de ver a diferença, e tentar minimizá-la, e não torná-la invisível.  

 
 
 
A proteção da mulher, preconizada da Lei Maria da Penha, 
decorre da constatação de sua condição (ainda) 
hipossuficiente no contexto familiar, fruto da cultura 
patriarcal que facilita sua vitimação em situações de violência 
doméstica, tornando necessária a intervenção do Estado em 
seu favor, no sentido de proporcionar meios e mecanismos 
para o reequilíbrio das relações de poder imanentes ao âmbito 
doméstico e familiar.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 HERMAM, Leda Maria. Maria Da Penha Lei Com Nome De Mulher, 2ª Ed. Campinas, São Paulo: 
Servanda, 2008 p. 83   
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CONCLUSÃO 

 

 

No presente artigo procurou-se demonstrar a origem da “violência 

doméstica contra a mulher”, sua visão histórica, social e jurídica a respeito, bem como, 

demonstrar que se faz necessária a atuação da sociedade para que determinadas condutas e 

práticas contra os menos favorecidos e fragilizados sejam erradicadas, conscientizando-se 

para isso os cidadãos envolvidos nessa necessidade bem como a sociedade em geral 

através de ações positivas, para que assim uma sociedade mais justa possa surgir. 

Necessário se faz, muitas vezes, ações afirmativas no sentido de 

minimizar as diferenças existentes, uma vez que, décadas de determinadas práticas 

colocam em desigualdade extrema as partes menos favorecidas. 

A violência doméstica contra a mulher se perpetuou durante muito tempo 

e pelas estatísticas já mencionadas o que se verificou é que se na houvesse a promulgação 

da lei as estatísticas continuariam a aumentar, haja visto o presenciamos ao nosso redor. 
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