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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo análise da Lei 11340/06 Lei Maria da 

Penha no âmbito da dogmática penal brasileira, especialmente pela repercussão e 

comemoração sentidas por aquelas que sem dúvida há muito reclamam por uma 

atitude mais severa do Estado no combate à violência doméstica e que vê na 

promulgação desta Lei a válvula de escape para tantas agressões e menosprezos 

sofridos ao longo da história no Brasil e no mundo – as mulheres. Entretanto faz-se 

necessário um estudo mais aprofundado nos institutos criados pela nova Lei, 

principalmente pelas controvérsias geradas nos tribunais e na doutrina, inclusive 

sobre a constitucionalidade, que vem sendo atacada por possível afronta a 

Constituição em relação ao principio da isonomia, proporcionalidade e taxatividade, 

ao ponto do Presidente da República submetê-la ao crivo do STF pugnando pela 

declaração de sua constitucionalidade através da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade ADFC n° 19,1 que firmou pedido em liminar que os juízes a 

cumprisse integralmente até que se saia resultado final do julgamento. A razão 

predominante da escolha do tema justifica-se pela própria essência do debate, por 

um lado tem-se a justa reivindicação, objeto de luta constante do movimento 

                                                           
1 O ministro Marco Aurélio do supremo tribunal Federal (STF) indeferiu liminar na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) 19, em que o presidente da República, representado pelo advogado-geral da União (AGU), pedia 

a confirmação da validade da Lei Maria da Penha (Lei 11340/06). Apesar do indeferimento da liminar, a Lei Maria da Penha 

continua valendo e sendo aplicada pelo Judiciário, pois esta decisão não declara a inconstitucionalidade da Lei, apenas não 

suspende os processos em que ela não foi devidamente aplicada. De acordo com a decisão do ministro, não é possível cogitar, 

considerada a ordem natural dos institutos, liminar em ADC. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adc19.pdf - Acessado em 10/07/2011. 
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feminista e dos defensores dos direitos humanos que se levantam contra os 

números alarmantes de todos os tipos de violência sofridas pelas mulheres e exigem 

do poder estatal medidas enérgicas para fazer cessar tais agressões e por outro na 

visão preventiva e ressocializadora da pena no direito penal se questiona a Lei 

11340/06 no sentido de considerá-la como muito gravosa por trazer majoração penal 

materializada no tratamento penal mais intenso, antagonizando-se aos preceitos 

contidos na teleologia de uma política criminal de intervenção mínima, 

descriminalizante e despenalizante. 

Trata-se de uma problemática que, em que pese sua relevância, acaba por 

não estar tendo o merecido espaço de discussão que deveria ocupar pela 

complexidade dos fatores que a envolvem. O espaço acadêmico é, sem dúvida, o 

ambiente mais oportuno e indicado para trazer à tona tal discussão. 

 

(Palavra chave): Lei 11340/06, Violência doméstica, Constitucionalidade, Pena, 

Direito Penal. 
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CAPITULO I 

 

 

1 – A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA HISTÓRIA 

 Ao longo dos séculos, a História tem registrado as maiores atrocidades contra 

as mulheres em nome de tradições religiosas, culturais e políticas. Pode-se dizer 

que a violência contra a mulher tem manchado a história, seja em tempo de guerra, 

ou em tempo de paz, a verdade é que a mulher tem carregado um fardo pesado 

simplesmente por ser mulher, dentro de uma sociedade machista e autoritária que 

sempre a discriminou e a infernizou. 

 Ressalta-se que a história tem revelado que a violência contra a mulher é um 

fenômeno que demonstra de forma assustadora a relação de desigualdade existente 

entre o homem e a mulher. 

 Pouco se sabe sobre a condição da mulher primitiva, mas levando em 

consideração a sua constituição física diferente do homem, denota que as mulheres, 

por serem mais frágeis e biologicamente destinadas à maternidade, não puderam, 

ao longo dos séculos, fazer parte das conquistas e da luta pela existência. 

 A violência contra a mulher remonta à Antiguidade, inclusive o termo violência 

aqui é utilizado em sentido amplo abrangendo todas as formas. 

 Em estudo sobre a condição feminina, a francesa Simone de Beauvier 

despojada de qualquer preconceito, escreveu a obra literária O Segundo Sexo 

(1908-1986). Na obra descreve de maneira exemplar a relação de poder e 

subjugação que a mulher tem sofrido durante o decorrer da história, relata que a 

mulher é escrava de sua própria situação e que não se nasce mulher torna-se 

mulher pela submissão imposta pela sociedade machista ao sexo feminino. 
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 Nessa concepção escreve:2 

É impressionante, por exemplo, que o código romano, a fim de restringir os direitos 

das mulheres, invoque “a imbecibilidade, a fragilidade do sexo” no momento em que, 

pelo enfraquecimento da família, ela se torna um perigo para os herdeiros 

masculinos. É impressionante que no século XVI, a fim de manter a mulher casada 

sob tutela, apele-se para a autoridade de Santo Agostinho, declarando que “mulher 

é um animal que não é nem firme nem estável”, enquanto à celibatária se reconhece 

o direito de gerir seus bens. Montaigne compreendeu muito bem a arbitrariedade e a 

injustiça do destino imposto à mulher: “Não carecem de razão as mulheres quando 

recusam as regras que se introduziram o mundo, tanto mais quando foram os 

homens que as fizeram sem elas. Há, naturalmente, desentendimentos e disputas 

entre elas e nós”; mas ele não chega a defendê-las verdadeiramente. É somente no 

século XVIII que homens profundamente democratas encaram a questão com 

objetividade. Diderot, entre outros, esforça-se por demonstrar que a mulher é, como 

o homem, um ser humano. Um pouco mais tarde, Stuart Mill defende-a com ardor. 

Mas esses filósofos são de uma imparcialidade excepcional. No século XIX, a 

querela do feminismo torna-se novamente uma querela de sectários; uma das 

conseqüências da revolução industrial é a participação da mulher no trabalho 

produtor: nesse momento as reivindicações feministas saem do terreno teórico, 

encontram fundamentos econômicos; seus adversários fazem-se mais agressivos. 

Embora os bens de raiz se achem em parte abalados, a burguesia apega-se à velha 

moral que vê, na solidez da família, a garantia da propriedade privada: exige a 

presença da mulher no lar tanto mais vigorosamente quanto sua emancipação torna-

se uma verdadeira ameaça; mesmo dentro da classe operária os homens tentaram 

frear essa libertação, porque as mulheres são encaradas como perigosas 

concorrentes, habituadas estavam a trabalhar por salários mais baixos (1). A fim de 

provar a inferioridade da mulher, os antifeministas apelaram não somente para a 

religião, a filosofia e a teologia, como no passado, mas ainda para a ciência: 

biologia, psicologia experimental etc. Quando muito, consentia-se em conceder ao 

outro sexo “a igualdade dentro da diferença”. Essa fórmula, que fez fortuna, é muito 

significativa: é exatamente a que utilizam em relação aos negros dos E.U.A as leis 

Jim Crow; ora, essa segregação, pretensamente igualitária, só serviu para introduzir 

as mais extremas discriminações. Esse encontro nada tem de ocasional: quer se 

trate de uma raça, de uma casta, de uma classe, de um sexo reduzido a uma 

condição inferior, o processo de justificação é o mesmo. 

 

 A jornalista Solange Azevedo em artigo divulgado, em 2009, na revista época 

alerta:3 

A violência doméstica – física, psicológica, sexual e patrimonial – é mais comum do 

que se imagina. Pesquisas sugerem que cerca de 25% da população feminina 

                                                           
2 BEAUVIER, Simone. O Segundo Sexo, Fatos e Mitos. 4. Ed. Difusão Européia do livro. 1970. Pg 16.   
3 Revista Época. Ed 13 de abril de 2009, título “Uma história de Agressões e Morte. Solange Azevedo. Pg 46, 47. 
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mundial, foi, é ou será vítima ao menos uma vez na vida. Só chegam ao 

conhecimento publico os casos que envolvem celebridades. Recentemente, o ator 

Dado Dolabella agrediu a ex-namorada Luana Piovani; o rapper americano Chris 

Brown bateu na namorada, a cantora, Rihanna. O escândalo correu o mundo. Mas a 

imensa maioria das ocorrências desse tipo permanece oculta. Estima-se que apenas 

metade das vítimas procure ajuda. As razões são diversas: medo, vergonha, 

dependência financeira ou emocional, descrença na justiça. 

 

 Ainda enfatizando a reportagem, remonta a ilustre escritora citando a 

procuradora de justiça Luíza Nagib Eluf, que no tempo do Brasil colônia, a Lei 

portuguesa permitia que o homem matasse a mulher adúltera e o amante. Lembra 

que o código criminal de 1890 deixava de considerar crime o homicídio praticado 

sob um estado de total perturbação dos sentidos e da inteligência, considerando que 

determinado estado emocional como a descoberta do adultério seria de tal 

intensidade capaz de gerar um estado de insanidade momentânea no marido. 

 A questão do preconceito viu-se discutida em episódio envolvendo o judiciário 

por conta de sentenças proferidas pelo juiz da 1ª vara criminal Edilson 

Rumbelsperger de Sete Lagoas, Minas Gerais. Matéria divulgada pelo jornal Folha 

de São Paulo que teve acesso às sentenças em que o juiz rejeitava os pedidos de 

medidas contra homens que agrediam e ameaçavam suas companheiras, 

justificando a negativa por que considerava a Lei Maria da Penha inconstitucional, 

por violar o principio constitucional da igualdade formal. O juiz Edilson 

Rumbelsperger usava uma sentença-padrão, repetindo os mesmos argumentos nos 

pedidos de autorização para adoção de medidas de proteção contra mulheres sob 

risco de violência por parte do marido. Mas o que mais chamou atenção, inclusive 

desfiando um rosário de preconceitos e machismo, foram as palavras proferidas pelo 

juiz para fundamentar sua decisão, expressão como a desgraça humana começou 

no Éden por causa da mulher, e sobre a Lei um conjunto de regras diabólicas. Neste 

prisma o juiz de Sete Lagoas (MG) considerou a Lei Maria da Penha absurda e a 
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chamou de monstrengo tinhoso e ainda teria proferido que a desgraça humana 

começou no Éden: por causa da mulher, e que todos saberiam, mas também em 

virtude da ingenuidade, da tolice e da fragilidade emocional do homem (...). 

 Uma das sentenças4 do juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues chegou ao 

Conselho Nacional de Justiça em 12 de fevereiro 2007, nesta o magistrado sugeria 

que o controle sobre a violência contra a mulher tornaria o homem um tolo. “Para 

não se ver eventualmente envolvido nas armadilhas dessa lei absurda, o homem 

terá de se manter tolo, mole, no sentido de se ver na contingência de ter de ceder 

facilmente às pressões”. Rodrigues criticou ainda a mulher moderna, dita 

independente, alegando que nem de pai para seus filhos elas precisam mais, a não 

ser dos espermatozóides. 

 A ministra Nilcéia Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

enviou uma cópia da sentença do juiz ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e 

solicitou providências, também encaminhou uma moção de repúdio da Comissão de 

Defesa dos Direitos da Mulher da Assembléia Legislativa de Pernambuco, que 

também já havia tomado conhecimento da polêmica decisão. 

 A moção de repúdio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da 

assembléia de Pernambuco restou indignada pelas declarações do magistrado, 

entendendo que o recorrer a argumentos religiosos para justificar o arbítrio do 

homem sobre a mulher, o magistrado desconsidera o principio da laicidade do 

Estado e ainda enfatizou que o juiz criminal tem como competência coibir a prática 

dos crimes a partir da condenação de seus autores, nunca fazer juízo de valor 

acerca da legislação, sobre tudo quando tal juízo dissemina preconceito.  

                                                           
4 Anexo I 
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 Segundo a reportagem da Folha de S. Paulo, os conselheiros do CNJ 

buscariam uma forma de adotar medida legal como abertura de processo disciplinar 

contra Rodrigues. 

Nota-se que no processo de construção da história, a mulher ocupou a 

posição de vitima, porque foi colocada como inferior, devido a sua fragilidade física e 

imposição e da maternidade questões filosóficas e até religiosa. Por essa condição 

subalterna que carrega até hoje, e apesar de todas as mudanças ocorridas 

historicamente, essa constatação reflete um lado mais perverso que culmina com a 

violência física, psicológica e moral contra mulher. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 - LEI MARIA DA PENHA 

No dia 22 de setembro de 2006 entrou em vigor a Lei 11.340, de 07 de agosto 

de 2006 que foi criada com o intuito de efetivar mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelecendo medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

Esse diploma legal, tão aguardado especialmente pelas instituições e organizações 

que militam na tutela dos direitos de gênero e de enfrentamento da violência 

doméstica, evidencia, a preocupação de minudenciamento e pormenorização de 

direitos e garantias da mulher.    

Ressalta-se como antecedente legislativo a criação da Lei n° 10.455/02, que 

acrescentou ao parágrafo único do art. 69 da Lei n° 9.099/95 a previsão da medida 

cautelar, de natureza penal, para afastar 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 n° 10.886/04, que criou, no art. 129 do 

Código Penal, um subtipo de lesão corporal leve, decorrente de violência doméstica, 

aumentando a pena mínima de 3 (três) para 6 (seis) meses.         

 A Lei 11.340/06 recebeu o Batismo de Lei Maria da penha em homenagem a 

uma das vitimas da violência masculina contra a mulher deste país, a senhora Maria 

da Penha  Fernandes que, por conta de uma das várias agressões físicas que lhe 

foram desferidas por seu ex-marido ficou paraplégica.  

A nova lei fundamenta-se em normas e diretivas consagradas na Constituição 

Federal (art. 226, § 8°), na Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as 
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Formas de Violência contra a Mulher e na Convenção Interamericana para Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher. Entretanto é de bom alvitre que se diga que a 

violência tratada pela Lei 11.340/06 especificamente é a violência doméstica, e não 

toda violência contra a mulher, como bem diferencia Leda Maria Herman: 5 

Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 

privado, motivada apenas pela condição de mulher. Violência infrafamiliar ou 

violência doméstica é a violência perpetrada no lar ou na unidade doméstica, 

geralmente por um membro da família que viva com a vítima, podendo ser esta 

homem ou mulher, criança, adolescente ou adulto (a). 

Portanto, como se vê, a violência doméstica assim concebida não é sinônimo de 

violência contra a mulher. Ainda assim é forçoso reconhecer que a maioria absoluta 

dos casos de violência infrafamiliar, ainda é o homem que figura no pólo ativo da 

agressão. Contudo, como a família é um espaço de interações afetivas imensas, 

apesar do reconhecimento notório de que mulheres e crianças são estatisticamente 

a maioria vitimada. 

          

E ainda conclui:6 

Uma espécie de conflito onde a interação agente-vítima e a influência dos 

comportamentos aprendidos de cada uma das partes tornam essencial o estudo 

mais aprofundado da vítima e de seu papel em todo esse contexto. Trazido o conflito 

à esfera penal, importa essencialmente reconhecer que a sua expropriação pelo 

Estado exclui a vítima do processo (e da gestão desse mesmo conflito, em 

conseqüência). Esse mesmo Estado está ensaiando alternativas para reinseri-la, 

mas ainda sem o compromisso de uma solução efetiva em termos de pacificação. 

As vítimas reivindicam a ajuda e proteção eficazes. Quando constatam a ineficácia 

de sistema penal em lhes prestar a assistência de que necessitam, muitas vezes 

procuram-na em outras fontes.  

 

Torna-se importante consignar que a Convenção sobre a eliminação de todas 

as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto 4377/2002 

trata do tema violência muito mais ampla do que a violência domestica ou familiar 

tratada na lei 11.340/06, aliás o cerne principal dessa Convenção é combater a 

                                                           
5 HERMAN, Leda Maria. Lei Maria da Penha: lei com nome de mulher – violência doméstica e familiar, considerações à lei 

n° 11.340/06, comentada artigo por artigo. Campinas: Servanda, 2007. P. 262.             
6  HERMAN, Leda Maria. op. Cit.pg 262 
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discriminação contra a mulher em todos os setores da sociedade; no lar, no mercado 

de trabalho, na escola etc.. É possível observar que vários trechos da Convenção 

destacam que o objetivo não é o de privilegiar a mulher em detrimento do homem, 

mas buscar a igualdade entre os dois. Expressando ainda a idéia de que essa 

igualdade é indispensável para o desenvolvimento pleno e completo do país. 

Analisando a questão pautando a intenção real da Convenção com a materialização 

no campo interno de medida de proteção a mulher a Lei Maria da Penha, 

relembrando que a Constituição brasileira já possui inserida no seu bojo a igualdade 

entre homem e mulher o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, assevera:7 

Basta naturalmente o governo, executar com efetividade, o disposto na carta magna. 

Portanto, a edição da lei 11.340/06 continua a mesma tarefa de normas anteriores, 

mas também não solucionará eventual mantença da discriminação contra a mulher. 

O trabalho estatal, na essência, não se dá no plano das leis, existentes em excesso, 

mas da educação e da conscientização dos valores humanos. 

 
Também responsável por influenciar o legislador pátrio para adoção de 

medidas mais eficazes contra a violência contra a mulher a Convenção 

Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, essa 

convenção, também denominada Convenção de Belém do Pará incorporou o 

sistema pátrio através do Decreto 1973/96, e seu principal objetivo foi de tratar da 

violência vivida de forma generalizada pelas mulheres da América, destacando que 

a violência contra a mulher é uma afronta intolerável a dignidade da pessoa humana. 

Comentando a influência dessa Convenção no ordenamento pátrio, Guilherme de 

Souza Nucci ensina: “Portanto, busca instigar os Estados a editar normas de 

proteção contra a violência doméstica.” 

Ressalta-se novamente, que para os efeitos da Lei 11.340/06, a violência 

abrangida é a violência doméstica e familiar que se configura por qualquer ação ou 

                                                           
7 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais. 3 ed. RT. 2008.pg 1125  
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omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico. Entretanto a doutrina 

pugna que para aplicação da lei penal a violência deve ser física, embora não seja o 

expressado no artigo 5° da referida Lei. Por esse paradoxo pronunciou o professor 

Guilherme de Souza Nucci:8 

Violência significa em linhas gerais, qualquer forma de constrangimento ou força, 

que pode ser física ou moral. Entretanto, em termos penais, padronizou-se o 

entendimento de que o termo, quando lançado nos tipos penais incriminadores, 

tem o condão de representar apenas a violência física. Esta é a razão pela qual 

vários tipos trazem, além da palavra violência, a expressão grave ameaça, (...) 

Portanto no âmbito da Lei 11.340/06 não deveria ser diferente, mas é, bastando 

checar o disposto no artigo 5°, caput, desta Lei. Volta-se o novo texto normativo 

ao enfoque da violência em sentido lato (constrangimento físico ou moral) contra a 

mulher. 

           

Observa-se o que diz a Lei 11.340/06: 

Art. 5°. 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, psicológico e dano moral ou 

patrimonial: 

I – no âmbito da unidade domestica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vinculo 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 íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

 

Questão que merece esclarecimento e saber quando uma violência 

doméstica e familiar contra mulher no âmbito da unidade doméstica, da família ou 

em qualquer relação de afeto caracteriza-se como conduta baseada em violência 

do gênero. Analisando a questão Guilherme de Souza Nucci critica o termo gênero, 

                                                           
8 op. Cit. Pg. 1126 



17 
 

pela falta de compreensão despojada no texto e garante que o termo é ininteligível 

e inapropriado, ressalta que o conceito foi mal redigido e lamenta que o legislador 

tenha criado um conceito extremamente aberto, por esta razão defende que a 

definição de violência doméstica deve ser interpretada restritivamente, sob pena de 

se pretender a aplicação da lei a um numero exagerado de infrações penais pelo 

simples fato do agente passivo ser mulher. Insiste que a análise em caso concreto 

deve ser feito com prudência, verificando a situação do agente do crime e da vitima 

e seus vínculos domésticos e familiares de forma a verificar se trata de atos de 

agressão motivados não apenas por questões estritamente pessoais, mas 

expressando posições de dominação do homem e subordinação da mulher. 

Nesse mesmo entendimento expressou Teles e Melo:9 

O termo gênero, então, é utilizado para: “demonstrar e sistematizar as 

desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens, que 

repercutem na esfera da vida pública e privada de ambos os sexos, 

impondo a eles papéis sociais diferenciados que foram construídos 

historicamente, e criaram pólos de dominação e submissão. Impõe-se o 

poder masculino em detrimento dos direitos das mulheres, subordinando-

as às necessidades pessoais e políticas dos homens, tornando-as 

dependentes. 

 

 Com efeito, o conceito de violência doméstica deve estar restrito à violência 

praticada contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou de uma 

relação íntima de afeto com relação de dominação e subordinação entre o homem 

e mulher. 

 Partindo para análise do art. 7° é forçoso admitir que o artigo citado amplia o 

conceito de violência doméstica no tocante às formas de violência, trazendo para a 

definição além da violência física, a violência psicológica, patrimonial e moral. 

                                                           
9 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit.pg 1126 
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Art. 7° 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 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 

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. 

 

Mais uma vez é preciso socorrer-se da doutrina para compreender o sentido 

almejado pelo legislador na feitura do artigo supra mencionado e seus incisos, haja 

vistas, que não se pode desprezar princípios constitucionais e penais, como 

legalidade, proporcionalidade, taxatividade e intervenção mínima, sob pena de 

desrespeito ao estado democrático de direito. Guilherme de Souza estudando o 

artigo adverte:10 

                                                           
10 op. Cit. Pg. 1126 
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Fosse aplicada esta Lei exclusivamente para fins de política estatal de 

proteção a mulher oprimida ou para efeitos civis, ainda que possamos 

considerar exageradas as previsões feitas (muitas delas demagógicas), 

temos o lamentável reflexo penal. A agravante do art. 61, II,f do Código 

Penal prevê que a pena deve ser aumentada, quando o crime for cometido 

com violência contra mulher na forma especifica. Ora, se incluirmos, mas 

modalidades de violência todos os incisos previstos no artigo 7 desta Lei, 

não temos dúvida de que haverá lesão a vários princípios penais, dentre 

os quais o da taxatividade e da legalidade, da proporcionalidade e da 

intervenção mínima. 

 

Não se pode desprezar à crítica, do autor ademais pelo elastério conceitual 

de que se valeram os arts. 5° e 7°, ao definirem o âmbito de incidência da Lei, 

permitindo a formulação de juízos de adequação excessivamente abertos, vagos e 

imprecisos e, portanto, contrários á idéia de segurança jurídica que deve nortear o 

Direito Penal. 

Observa-se que o art. 5°, como exemplo, se pode extrair a idéia de 

sofrimento sexual por omissão. E do art. 7° a idéia de vigilância constante como 

forma de violência psicológica. 

 

2.1 - LEI MARIA DA PENHA SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 A lei 11.340/06 escora sua justificativa basilar na disposição Constitucional 

do Art. 226 (...) § 8°, que atribui função do Estado assegurar assistência à família 

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

violência no âmbito de suas relações. Calcado no principio da dignidade humana 

considerando valor imperativo e fundamento da República Federativa do Brasil, 

juntamente com os direitos fundamentais, resulta na própria razão de ser da 

Constituição da República. A dignidade é, portanto mais que um princípio: norma, é 

regra, é valor, e não pode ser postergado de forma alguma. Aliás, os direitos 
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fundamentais decorrem exatamente do reconhecimento da dignidade do ser 

humano. Por sua própria natureza, a dignidade humana é irrenunciável. E, como 

se não bastasse a clareza da norma constitucional em comento, o Brasil, 

juntamente com os demais Estados americanos, firmaram a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir, e Erradicar a Violência contra a Mulher, que 

determina ao Estado brasileiro deve agir com o devido zelo para prevenir, 

investigar e punir a violência contra a mulher; devendo providenciar medidas 

adequadas, inclusive legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos 

vigentes ou modificar práticas jurídicas ou costumeiras que tolerem violência contra 

a mulher. Entretanto a justificativa acima para a criação e implementação da Lei 

Maria da Penha com todo rubor que foi editada tem trazido celeuma de discussão, 

principalmente pela proteção conferida pela Constituição a família. Discute-se que 

a interferência demasiada do estado no seio familiar, ao invés de trazer dados 

positivos de fortalecimento da família ao revés causaria discórdia, e 

desestabilidade, inclusive levando a dissolução da família, contrariando os 

objetivos constitucionais. Ressalta que muita das vezes o que a mulher quer do 

Estado em determinada situação não é a prisão de seu marido ou companheiro, 

mas somente que a agressão cesse. 

 

2.2 - LEI MARIA DA PENHA E O PRINCIPIO DA ISONOMIA 

 As inovações trazidas pela nova lei têm sido alvo de várias discussões, o 

embate verifica-se principalmente pela violação ou não do principio da isonomia 

consagrado no artigo 5° da Constituição brasileira, parte da doutrina e também da 

jurisprudência pugna pela inconstitucionalidade principalmente no que tange sobre 

a igualdade entre homem e mulher, defendem ser a Lei 11.340/06 inconstitucional, 
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pelo fato de proteger apenas a mulher, vítima de violência doméstica, excluindo a 

proteção do homem, o que estaria caracterizada uma afronta ao principio da 

isonomia previsto na Constituição Federal, por outro lado há os defensores de que 

a Lei ao dar tratamento diferenciado para as mulheres não está fazendo nada mais 

do que efetivando o principio da igualdade substancial, alertando que conforme 

ensinou Canotilho a isonomia formal muitas vezes não pode ser alcançada, não se 

pode igualar aqueles que não estão sob a mesma situação jurídica, devendo para 

estes abarcar o conceito de igualdade material, tratando os desiguais de forma 

desigual. Por este prisma a Lei Maria Penha não viola o principio da isonomia, pois 

nessa acepção para acelerar o processo de superação dessas desigualdades, têm 

sido instituídas as políticas de ação afirmativa, que se configuram, antes de tudo, 

como políticas sociais e compensatórias, sociais porque perfazem uma série de 

intervenções do Estado para garantir, ou pelo menos dar substância, aos direitos 

sociais e compensatórias por abrangerem programas sociais que buscam diminuir 

a disparidade entre aquele que não tem as mesmas condições de acesso a 

determinada posição ou condição social. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 11.340/06 

 A Lei 11.340/06 trouxe importantes mudanças para a sociedade brasileira. 

Buscou punir com mais rigor o agressor, que no âmbito familiar venha cometer 

qualquer tipo de violência contra a mulher, seja de forma negligente discriminatória, 

exploratória, violenta, cruel e opressora. 

 Baseado em um modelo intervencionista estatal elaborado em face da 

proteção à mulher, o legislador procurou efetivar através do art. 18 da Lei 

11.340/06, medidas protetivas, tais como a prisão preventiva do ofensor, bem 

como o encaminhamento da ofendida e de seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou de atendimento. 

Dipôs sobre a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao 

respectivo domicilio, após afastamento do agressor, ou, ainda, sobre o 

afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda 

dos filhos e alimentos, além de determinar a separação de corpos. 

Destaca-se que o legislador também se preocupou com os aspectos 

patrimoniais das medidas de proteção, tais como a restituição de bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, a proibição temporária para a 

celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em 

comum, salvo expressa autorização judicial, a suspensão das procurações 

conferidas pela ofendida ao agressor, a prestação de caução provisória, mediante 

depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência 

doméstica e familiar contra a ofendida. 
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No que diz respeito às medidas relacionadas ao ofensor, dispõe o art. 22 da 

Lei 11.340/06 a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 

comunicação ao órgão competente, o afastamento do lar, domicilio ou local de 

convivência com a ofendida, bem como a proibição de determinadas condutas, a 

restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, após ser ouvida a 

equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar e a prestação de 

alimentos provisionais ou provisórios. 

 

3.1 - Modificação do artigo 129 do Código Penal 

 O artigo 129, § 9° do Código Penal, com o advento da Lei Maria da Penha, 

teve sua pena modificada. Antes da entrada em vigor da lei, a pena prevista era de 

detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, entretanto com a nova lei, talvez para 

fazer frente ao incremento da punição para aqueles que agridem no âmbito familiar 

aumentou a pena passando para detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, 

restou evidenciado que o mínimo legal ficou equiparado a lesão simples e o 

máximo elevou-se de 1 ano para 3 anos. Analisando esta mudança Guilherme de 

Souza alega tratar-se de uma ilogicidade, visto que o legislador ao acrescentar o 

termo violência doméstica na tipificação, na realidade introduziu uma qualificadora 

e por isso não deveria ter mantido o mesmo mínimo legal da lesão simples e no 

tocante a elevação da pena de 1 para 3 anos, pretendeu somente afastar a 

incidência do juizado especial. 

 Questão que merece ser analisada é as conseqüências que advém para o 

agressor em flagrante delito deste tipo penal, uma vez afastado a lei 9099/95. 

Neste sentido sendo preso o agressor em flagrante delito impõe-se ao delegado, 
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proceder a abertura de inquérito policial e lavrar auto de prisão em flagrante, não 

sendo possível mais a confecção do termo circunstanciado. 

 Outra conseqüência que se deve observar é a natureza da ação penal, se 

trata de ação pública condicionada exigindo a representação da vítima como 

condição de procedibilidade previsto na lei 9099/95, artigo 88, ou será pública 

incondicionada, cabendo o MP deflagrar a ação penal sem necessidade de 

autorização da vítima. Neste embate surgiram duas correntes a respeito, a primeira 

defende a posição de que o crime previsto no artigo 129, §9 é crime autônomo, 

além de que diante do Art. 41 do novo estatuto, os crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se 

aplica a Lei 9099/95, o que restou derrogado, portanto, o artigo 88 da lei 9099/95, 

sendo por isso crime de ação pública incondicionada. A segunda corrente defende 

que não há autonomia do artigo 129 §9 em relação ao caput, o que ocorre é que foi 

incluída apenas uma qualificadora, ou seja, violência doméstica, portanto, trata-se 

de crime qualificado pela violência no âmbito familiar e por conta disso não se pode 

afastar o artigo 88 da lei 9099/95, que não foi derrogado, e por isso deve ser 

mantido a exigência da representação, ademais porque o art. 16 da referida lei 

refere-se claramente na possibilidade de renúncia a representação o que indica 

que o instituto da representação continua existindo na referida Lei. 

 Art. 16 Lei 11.340/06 – 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. 

 Analisando o tema Delmanto ensina:11 

                                                           
11 DELMATO, Celso. Código Penal Comentado. Renovar. 7 ed. 2007.pg.386 
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Nossa posição é a segunda posto que o artigo 88 da lei 9099/95 não faz qualquer 

distinção entre a natureza ou origem das lesões, exigindo, de forma indistinta, a 

representação para as lesões corporais leves e para as lesões culposas. Ademais, 

vale ressaltar que este parágrafo 9° encontra-se inserido dentro do artigo 129, que 

trata dos crimes de lesões corporais, havendo em sua redação expressa menção 

às lesões corporais (se a lesão for praticada contra...); se o legislador quisesse ter 

criado um tipo autônomo (o crime de violência doméstica), teria inserido a nova 

figura penal em artigo próprio (art. 129 – A, por exemplo) o que não fez. 

 

 O promotor de Justiça Paulo Rangel também se pronunciou:12 

“Outra questão é: qual a natureza jurídica da ação penal no caso de lesão corporal 

leve, oriunda de violência doméstica? Sem delongas: continua sendo de ação 

penal pública condicionada à representação (art. 88 da Lei 9099/95)”. 

 

 No mesmo entendimento Damasio de Jesus:13 

 

Nessa vereda de raciocínio está a doutrina mais festejada, in litteris: “Segundo 

entendemos, a Lei 11.340/06 não pretendeu transformar em pública 

incondicionada a ação penal por crime de lesão corporal cometido contra mulher 

no âmbito doméstico e familiar, o que contraria a tendência brasileira da admissão 

de um Direito Penal de Intervenção Mínima e dela retiraria meios de restaurar a 

paz no lar. Público e incondicionado o procedimento policial e o processo criminal, 

seu prosseguimento, no caso de a ofendida desejar extinguir os males de certas 

situações familiares, só viria piorar o ambiente doméstico, impedindo 

reconciliações. O propósito da lei foi o de excluir da legislação a permissão da 

aplicação de penas alternativas, consideradas inadequadas para a hipótese, como 

a multa como a única sanção e a prestação pecuniária, geralmente consistente em 

“cestas básicas” (art. 17). O referido art. 88 da Lei 9099/95 não foi revogado nem 

derrogado. Caso contrário, a ação penal por vias de fato e lesão corporal comum 

seria também de pública incondicionada, o que consistiria em retrocesso 

legislativo inaceitável. Além disso, de ver-se o art. 16 da Lei 11.340/06: não teria 

sentido falar em renúncia à representação se a ação penal fosse pública 

incondicionada. 

 

Entretanto, comentando a questão pela raiz ensina Maria Berenice:14 

 

                                                                                                                                                                                     
 

12 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 12ª edição. Lúmen Júris: Rio de Janeiro.p.158 
13 DE JESUS, E. Damasio.http//www.damasio.com.br. Acesso 20 setembro 2006. Lei 11.340, 07 de agosto de 2006. 
14 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/06 de combate à violência 
doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 125 
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Há um derradeiro argumento que põe por terra todas as tentativas de transformar 

a lesão corporal leve em delito de ação penal pública incondicionada. O Projeto de 

Lei 4559/2004, que deu origem à Lei Maria da Penha, trazia o procedimento na 

fase policial e o procedimento judicial e de modo expresso afirmava (art. 30): nos 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal será pública 

condicionada a representação. No Senado é que houve exclusão do procedimento 

minuciosamente detalhado, que constava da versão originária do projeto. Do 

roldão foi excluído o dispositivo que colocaria um pó de cal em toda a discussão 

que acabou surgindo. – sem grifos no original. 

 

Em sentido oposto o Ministério Público da Paraíba declara:15 

A exigência de representação da vítima na lesão leve e culposa vem insculpida no 

art. 88 da Lei 9099/95. Assim, a ação penal em tais crimes, quando a vítima é 

mulher, nas condições constantes na Lei 11.340/06, passou a ser pública 

incondicionada, ou seja, não demanda mais representação da vítima. A contrário 

sensu, o dispositivo citado se aplica tão somente quando o ofendido for homem 

ou, em sendo mulher, o fato se dê fora do ambiente doméstico, nos termos da lei. 

 

 Em decisão recente, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos 

do Habeas Corpus 96.992-DF que não foi unânime e não teve a participação de 

todos os ministros titulares, decidiram que o parágrafo 9°, acrescentando ao artigo 

129 do CP pela Lei Maria da Penha, é forma de violência doméstica e familiar em 

desfavor da mulher e, portanto, hipótese de Ação pública Incondicionada, uma vez 

que o referido diploma legal, em seu artigo 41, vedou expressamente o emprego 

da lei 9099/95. 

 Entretanto a doutrina a este entendimento sustenta que a vedação prevista 

no citado artigo 41, é de natureza genérica, relativa, cingindo-se, apenas, ao rito 

procedimental e aos benefícios despenalizadores incutidos na Lei dos Juizados 

Especiais, tais como: a composição civil dos danos, a transação penal e a 

suspensão condicional do processo, estando alheia à autonomia volitiva da vítima. 

 

                                                           
15 Revista Jurídica do Ministério Público da Paraíba. Número 01. Janeiro/ Junho de 2007. Violência doméstica contra a 
mulher: O novo perfil jurídico-punitivo da Lei n° 11.340/06.      
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3.2 - Proibição de penas de prestação pecuniária 

 Questão que também tem sido alvo de discussão é a vedação expressa do 

artigo 17 impedindo a aplicação de pena pecuniária para os crimes de violência 

doméstica. 

 Dispõe o art. 17 da lei 11.340/06: 

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. 

 

Faz-se necessário em primeira análise, que a proibição de pena de 

prestação pecuniária é dirigida ao Juiz de Direito, no momento que irá proferir 

sentença condenatória, tendo em vista o disposto no art. 41 ao afastar a lei 

9099/95 e admitir a impossibilidade da transação penal que ocorreria antes da 

denúncia e seria oferecida pelo Ministério Público, por isso é mister afirmar que o 

dispositivo comentado refere-se, tão-somente, à sentença condenatória. A pena 

alternativa de prestação pecuniária está prevista no Art. 43, 1 do Código Penal e 

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 hum salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários 

mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em 

reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Se houver aceitação do 

beneficiário, a prestação pecuniária pode consentir em prestação de outra 

natureza. 
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3.2.1 - Criticas à vedação da pena pecuniária imposta pelo art. 17 da Lei Maria 
da Penha e da vedação dos institutos despenalizadores da Lei 9099/95 pelo 
art. 41 da nova lei  

A grande questão trazida por aqueles que são pela inconstitucionalidade dos 

dispositivos em comento é que há nitidamente violação do princípio da 

proporcionalidade das penas, ferindo também o objetivo da penal de retribuição e 

ressocialização. Ademais que a tendência mundial é no sentido de despenalização 

e restrição a pena privativa de liberdade somente aos casos de reconhecida 

necessidade, como meio eficaz de impedir a contaminação nos cárceres daqueles 

que cometem crime de médio e menor potencial ofensivo. 

Diante da crise do sistema penal clássico positivo, é que surgiu uma nova 

proposta de intervenção mínima do Estado repressor, denominada Direito Penal 

mínimo, célebre tendência mundial, que reserva tratamento diferenciado às 

infrações penais de médio ou menor potencial ofensivo, destinando a pena criminal 

às graves infrações. Dentre as soluções alternativas apresentadas, encontra-se o 

processo de despenalização, entendido como o ato de reduzir a pena de um delito 

sem retirar seu caráter ilícito. 

Nesse contexto de despenalização, de justiça consensual e tratamento 

diferenciado aos delitos de pequena ou média potencialidade ofensiva que se 

insere a Lei 9099/95, considerada por muitos um grande avanço na humanização 

do Direito Penal e racionalidade das penas. 

Entretanto em oposição ao Estado minimista, começa a surgir no Brasil o 

movimento chamado Movimento de Lei e Ordem que prega a maior severidade das 

penas e incriminação do maior número de condutas possíveis e a exaltação da 

pena privativa de liberdade e quem sabe, da pena de morte, como a solução de 

todos os males. O surgimento desse movimento se deve ao imenso número de 
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fatores determinantes da criminalidade violenta em nível mundial, juntamente com 

a ampla divulgação e o sensacionalismo dos meios de comunicação, provocando 

uma insegurança coletiva que passou a exigir por parte do estado mais rigor no 

combate a criminalidade. A resposta imediata tem trazido um acréscimo de 

propostas de medidas repressivas. 

Analisando a questão carcerária no Brasil se pronunciou César Roberto 

Bittencourt:16 

Quando a prisão converteu-se na principal resposta penológica, especialmente a 

partir do século XIX, acreditou-se que poderia ser um meio adequado para 

conseguir a reforma do delinqüente. Durante muitos anos imperou um ambiente 

otimista, predominando a firme convicção de que a prisão poderia ser meio idônea 

para realizar todas as finalidades da pena e que dentro de certas condições, seria 

possível reabilitar o delinqüente. Esse otimismo inicial desapareceu e atualmente 

predomina certa atitude pessimista, já que não tem muitas esperanças sobre o 

resultado do que se possa conseguir com a prisão tradicional. 

 

E adverte:17 

Recomenda-se que as penas privativas de liberdade restrinjam-se às penas de 

longa duração ou àqueles prisioneiros efetivamente perigosos e de difícil 

recuperação. Não mais se justifica as expectativas da sanção criminal. Passa-se a 

adotar o conceito de pena necessária de Von Liszt, há décadas já advertia que: 

“Se é verdade que o Direito Penal começa onde o terror acaba, é igualmente 

verdade que o reino do terror não é apenas aquele em que falta uma lei e impera o 

arbítrio, mas também aquele onde a lei supera os limites da proporção, na 

intenção de deter as mãos do delinqüente”. 

 

3.3 - Juízo Competente 

 Outro aspecto a ser considerado é que enquanto não forem criados os 

juizados de violência doméstica e familiar, os crimes contra a mulher devem ser 

julgados nas varas criminais como as cíveis ali serão decididas e mais, deverão 

ter prioridade de julgamento. Esse é sem dúvida outro ponto de polêmica em meio 

                                                           
16 BITTENCOURT, Cesar Roberto. Falência da Pena de Prisão, Causas e Alternativas.ed. Saraiva. 2004.pg 154 
17 op.cit pg 155 
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à doutrina, que chamam atenção que essa prioridade pode abrir precedente para a 

prescrição dos outros crimes que terão que esperar. Contestam também o fato dos 

serventuários acumularem vários processos, o que restaria talvez a uma falta de 

apoio satisfatório a vítima de violência doméstica. Nesse sentido observam que 

caberá aos juízes criminais exercerem o poder geral de cautela ao atenderem 

pedido de medida protetiva. 

 Ressalta-se que além da criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar, o artigo 30 da nova Lei determina que os mesmos contenham 

atendimento multidisciplinar como acompanhamentos de profissionais de outras 

áreas como psicólogos, assistente social, etc.. a fim de fornecer subsídios ao juiz, 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 

 

3.4 - Possibilidade de prisão preventiva na Lei Maria da Penha 

 Também não era previsto antes da entrada em vigor da lei 11.340/06, a 

possibilidade de prisão preventiva para crimes de violência doméstica; com essa 

Lei, através de seu artigo 20, sempre que houver risco à integridade da mulher, a 

prisão do agressor poderá ser decretada, bem como o juiz poderá revogá-la a 

qualquer momento no curso do processo. 

 A mulher vítima de violência doméstica será notificada dos atos processuais, 

em especial, quando do ingresso e saída do agressor da prisão. A vítima deverá 

estar acompanhada de advogado (a) ou defensor (a) em todos os atos 

processuais. A renúncia à representação somente poderá ser feita perante o juiz. 

 A nova lei também acrescentou o parágrafo único ao artigo 152 da lei n°. 

7210/1984, Lei de execução penal, permitindo ao juiz determinar o 



31 
 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Com o intuito de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher sugere a lei 11.340/06 estabelecendo medidas para a 

prevenção, assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Com a 

adoção da lei, pode se dizer que houve um rompimento do silêncio que acobertava 

números elevados de casos de homicídios de mulheres no Brasil e milhares de 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 Em síntese, a violência contra a mulher na família representa a principal 

causa de lesões em mulheres entre todo o mundo e de fato precisa ser combatida. 

Entretanto a lei 11.340/06, denominada Lei Maria da Penha tem trazido inúmeras 

controvérsias e discussões. Principalmente quando se analisa a teoria das penas 

dentro de uma evolução histórica e sua finalidade no ordenamento pátrio, cujo 

caráter é retributivo e preventivo, visando a ressocialização do individuo. Vivendo o 

Brasil um estágio minimista, com a mínima intervenção estatal, pugnando no 

sentido de que quando as forças da sociedade são aptas a resolver as questões 

sociais de menor complexidade, o direito penal não deve interferir sendo utilizado 

apenas como última alternativa. Por conta disso é que se deu o surgimento dos 

juízos arbitrais, o envolvimento de organizações não governamentais na ajuda 

destes pontos conflitantes. 

 Na Lei 11.340/06 é discutido o seu caráter de imposição contrária a esse 

movimento de ressocialização, de menor intervenção estatal e de conciliação, 

justificando-se na tentativa de que através do Direito Penal, se porá um freio ou um 

temor para conter a violência doméstica que acontecem na maioria das vezes 
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oculto aos olhos de todos por desencadear-se quase sempre no interior das casas, 

entre esposos, e companheiros. Nesse combate o Direito Penal foi o meio 

escolhido para a concretização ou realização desses objetivos. A escolha parece 

ser lógica e talvez comodista: o Direito Penal é coercitivo, seus custos são 

mínimos, e já está estruturado, porem as divergências na aplicação da lei levam 

em conta uma série de aspectos, que vão desde a falta de recursos para a 

implantação e divulgação das políticas de combate à violência contra a mulher, até 

o medo da dissolução das famílias, principalmente por parte das vítimas de 

agressão, pois muitas vezes, as mulheres que sofrem agressão doméstica 

procuram a Justiça em busca de proteção, mas não pretendem que a denúncia 

resulte na prisão do agressor, por manter com ele laços afetivos ou relações 

familiares. 

 Desta forma, considerando as inovações trazidas pela Lei Maria da Penha, a 

conclusão inexorável é a de que a pretexto de endurecer o combate violência 

doméstica, o Estado brasileiro está afastando-se cada vez mais das vantagens de 

um processo criminal restaurativo. 

 Logo, conclui-se que, a nova Lei impedindo a composição civil dos danos, a 

transação penal e a suspensão condicional do processo, dificultando a renúncia à 

representação com um marco temporal mais dilatado, obriga que simples questões 

familiares sejam submetidas ao crivo da ação persecutória do Estado, em 

detrimento da base do próprio Estado, que é família, como anuncia o caput do 

artigo 226 da Constituição Federal.   
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

Autos n° 222.942-8/06 (“Lei Maria da Penha”) 

Vistos, etc... 

O tema objeto destes autos é a Lei n° 11.340/06, conhecida como “Lei Maria 

da Penha”. Assim, de plano surge-nos a seguinte indagação: devemos fazer um 

julgamento apenas jurídico ou podemos nos valer também de um julgamento 

histórico, filosófico e até mesmo religioso para se saber se esse texto tem ou não 

autoridade?  

No caso dos anencéfalos, lembro-me que Dr. Cláudio Fonteles – então 

Procurador-Geral da República – insistia todo o tempo em deixar claro que sua 

apreciação sobre o tema (constitucionalidade ou não do aborto dos anencéfalos) 

baseava-se em dados e em reflexões jurídicas, para, quem sabe, não ser “acusado” 

de estar fazendo um julgamento ético, moral, e, portanto de significativo peso 

subjetivo. 

Ora! Costumamos dizer que assim como o atletismo é o esporte-base, a 

filosofia é a ciência-base, de forma que temos de nos valer dela, sempre. 

Mas querem uma base jurídica inicial? Tome-la então! O preâmbulo de nossa Lei 

Maior: 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e 

comprometidas na ordem interna e internacional, com solução pacifica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 

República Federativa do Brasil.” – grifamos.  

Diante destes iniciais argumentos, penso também oportuno – e como se vê 

juridicamente lícito – nos valer também de um julgamento histórico, filosófico e até 

mesmo religioso para se saber se esse texto, afinal, tem ou não autoridade. 

Permitam-me, assim, tecer algumas considerações nesse sentido. 



37 
 

Se, segundo a própria Constituição Federal, é Deus que nos rege – e graças 

a Deus por isto – Jesus está então no centro destes pilares, posto que, pelo mínimo, 

nove entre dez brasileiros o têm como Filho Daquele que nos rege. Se isto é 

verdade, o Evangelho Dele também o é. E se Seu Evangelho – que por via de 

conseqüência também nos rege – está inserido num Livro que lhe ratifica a 

autoridade, todo esse Livro é, no mínimo, digno de credibilidade – filosófica, 

religiosa, ética e hoje inclusive histórica. 

Esta “Lei Maria da Penha” – como posta ou editada – é, portanto de uma 

heresia manifesta. Herética porque é antiética; herética porque é inconstitucional e 

por tudo isso flagrantemente injusta.                      

 Ora! A desgraça humana começou no Éden: por causa da mulher – todos nós 

sabemos – mas também em virtude da ingenuidade, da tolice e da fragilidade 

emocional do homem. 

 Deus então, irado, vaticinou, para ambos. E para a mulher, disse:  

“(...) o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará (...)” 

Já estalei diz que aos homens não é dado o direito de “controlar as ações e 

comportamentos (...)” de sua mulher (art. 7°, inciso II). Ora! Que o “dominar” não 

seja um “você deixa?” mas ao menos um “o que você acha?”. Isto porque o que 

parece ser não é o que efetivamente é, não parecia ser. Por causa da maldade do 

“bicho” Homem, a verdade foi então por ele interpretada segundo as suas maldades 

e sobreveio o caos, culminando – na relação entre homem e mulher, que domina o 

mundo – nesta preconceituosa lei. 

 Mas à parte dela, e como inclusive já ressaltado, o direito natural, e próprio 

em cada um destes seres, nos conduz à conclusão bem diversa. Por isso – e na 

esteira destes raciocínios – dou-me o direito de ir mais longe, e em definitivo! O 

mundo é masculino! A idéia que temos de Deus é masculina! Jesus foi Homem! A 

própria Maria – inobstante a sua santidade, o respeito ao seu sofrimento (que 

inclusive a credenciou como “advogada” nossa diante do Tribunal Divino) – Jesus 

ainda assim a advertiu, para que também as coisas fossem postas cada uma em 

seu devido lugar: “que tenho contigo, mulher!?”. 

 E certamente por isto a mulher guarda em seus arquétipos inconscientes sua 

disposição com o homem tolo e emocionalmente frágil, porque foi muito também por 

isso que tudo isso começou. 
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A mulher moderna – dita independente, que nem de pai para seus filhos precisa 

mais, a não ser dos espermatozóides – assim só o é porque se frustrou como 

mulher, como ser feminino. Tanto isto é verdade – respeitosamente – que aquela 

que encontrar o homem de sua vida, aquele que a complete por inteiro, que a 

satisfaça como ser e principalmente como ser sensual, esta mulher tenderá a abrir 

mão de tudo (ou de muito), no sentido dessa “igualdade” que hipocritamente e 

demagogicamente se está a lhe conferir. Isto porque a mulher quer ser amada. Só 

isso. Nada mais. Só que “só isso” não é nada fácil para as exigências masculinas. 

Por isso que as fragilidades do homem têm de ser reguladas, assistidas e 

normatizadas, também. Sob pena de se configurar um desequilíbrio que, além de 

inconstitucional, o mais grave, gerará desarmonia, que é tudo o que afinal o Estado 

não quer. 

 Ora! Para não se ver eventualmente envolvido  nas armadilhas desta lei 

absurda o homem terá de se manter tolo, mole – no sentido de se ver na 

contingência de ter de ceder facilmente às pressões – dependente, longe portanto 

de ser um homem de verdade, másculo (contudo gentil), como certamente toda 

mulher quer que seja o homem que escolheu amar.  

 Mas poder-se-ia dizer que um homem assim não será alvo desta lei. Mas o 

será assim e o é sim. Porque ao homem desta lei não será dado o direito de errar. 

Para isto, basta uma simples leitura do art. 7°, e a verificação virá sem dificuldade. 

 Portanto, é preciso que se restabeleça a verdade. A verdade histórica 

inclusive e as lições que ele nos deixou e nos deixa. Numa palavra, o equilíbrio 

enfim, isto porque se a reação feminina ao cruel domínio masculino restou 

compreensível, um erro não deverá justificar o outro, e sim nos conduzir ao 

equilíbrio. Mas o que está se vendo é o homem – em sua secular tolice – deixando-

se levar, auto flagelando-se em seu mórbido e tolo sentimento de culpa. 

Enfim! Todas estas razões históricas, filosóficas e psicossociais, ao invés de nos 

conduzir ao equilíbrio, ao contrário vem para culminar nesta lei absurda, que a 

confusão, certamente rindo à toa! Porque a vingar este conjunto normativo de regras 

diabólicas, a família estará em perigo, como inclusive já está: desfacelada, os filhos 

sem regras – porque sem pais; o homem subjugado; sem preconceito, como vimos, 

não significa sem ética – a adoção por homossexuais e o “casamento” deles, como 
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mais um exemplo. Tudo em nome de uma igualdade cujo conceito tem sido 

prostituído em nome de uma “sociedade igualitária”. 

Não! O mundo é e deve continuar sendo masculino, ou de prevalência masculina, 

afinal. Pois se os direitos são iguais – porque são – cada um, contudo, em seu ser, 

pois as funções são naturalmente diferentes. Se se prostitui a essência, os frutos 

também serão. Se o ser for conspurcado, suas funções também o serão. E instalar-

se-á o caos. 

É portanto por tudo isso que de nossa parte concluímos que do ponto de vista ético, 

moral, filosófico, religioso e até histórico a chamada “Lei Maria da Penha” é um 

monstrengo tinhoso. E essas digressões, não as faço à toa – este texto normativo 

que nos obrigou inexoravelmente a tanto. Mas quanto aos seus aspectos jurídico-

constitucionais, o “estrago” não é menos flagrante. 

Contrapondo-se a “Lei Maria da Penha” com o parágrafo 8° do art. 226 da C.F vê-se 

o quanto ela é terrivelmente demagógica e fere de morte o principio da isonomia em 

suas mais elementares apreciações. 

“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” – 

grifos nossos.                    

Este é o que é o art. 226, parágrafo 8°, da Constituição Federal de nossa República! 

A “Lei Maria da Penha” está longe de constitucionalmente regulamentá-lo, ao 

contrário do que diz, logo no seu art. 1°: “(...) nos termos do parágrafo 8° do art. 226 

da Constituição Federal (...)”. Ora! A clareza desta inconstitucionalidade dispensa 

inclusive maiores digressões: o parágrafo 8° diz – “(...) cada um” dos membros que a 

integram e não apenas um dos membros da família, no caso a mulher. 

Esta Lei não seria em nada inconstitucional não fosse o caráter discriminatório que 

se vê na grande maioria de seus artigos, especialmente o art. 7°, o qual constitui o 

cerne, o arcabouço filosófico-normativo desta “Lei Maria da Penha”, na medida em 

que define ele o que vem a ser, afinal, “violência doméstica e familiar”, no âmbito da 

qual contempla apenas a mulher. Este foi o erro irremediável desta Lei, posto que 

continuou tudo – ou quase tudo – até os salutares artigos ou disposições que 

disciplinam as políticas públicas que buscam prevenir ou remediar a violência – a 

violência doméstica e familiar – na medida em que o Poder Público – por falta de 

orientação legislativa – não tem condições de se estruturar para prestar assistência 



40 
 

também ao homem, acaso, em suas relações domésticas e familiares, se sentir 

vitima das mesmas ou semelhantes violências. Via de conseqüência, os efeitos 

imediatos do art. 7° -- e que estão elencados especialmente no art. 22 – tornaram-se 

impossíveis de ser aplicados, diante do caráter discriminatório de toda a Lei. A 

inconstitucionalidade dela, portanto, é estrutural e de todas as 

inconstitucionalidades, a mais grave, pois fere princípios de sobrevivência social 

harmônica, e exatamente por isso preambularmente definido na Constituição 

Federal, constituindo assim o centro nevrálgico de todas as suas supremas 

disposições.  

A Lei em exame, portanto, é discriminatória. E não só literalmente como, 

especialmente, em toda a sua espinha dorsal normativa. 

O art. 2° diz “Toda mulher (...)”. Por que não o homem também, ali, naquelas 

disposições? O art. 3° diz “Serão assegurados às mulheres (...)”. Por que não o 

homem também? O parágrafo 1° do mesmo art. 3° diz “O poder público 

desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no 

âmbito das relações domésticas e familiares (...)” (grifei). Mas porque não dos 

homens também? O art. 5° diz que “configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher (...)”. Outro absurdo: de tais violências não é ou não pode ser vitima também 

o homem? O próprio é malsinado art. 7° -- que define as formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher – delas não pode ser vitima também o homem? 

O art. 6° diz que “A violência familiar e doméstica contra a mulher constitui uma das 

formas de violação dos direitos humanos” Que absurdo! A violência contra o homem 

não é forma também de violação de seus “direitos humanos”, se afinal constatada 

efetivamente a violência, e ainda que definida segundo as peculiaridades 

masculinas? 

Neste ponto, penso oportuno consignar o pensamento de uma mulher – a Dra. 

Elisabeth Rosa Baich (titular do 4° Juizado Especial de BH, por quem se vê que nem 

tudo está perdido) – que em artigo recentemente publicado vem ratificar esta nossa 

linha de raciocínio. Disse então a eminente juíza: 

“A prática forense demonstra que muito embora a mulher seja a vítima em potencial 

da violência física, o homem pode ser alvo de incontestáveis ataques de cunho 

psicológico, emocional e patrimonial no recesso do lar, situações que se 
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condicionam, por óbvio, ao local geográfico, grau de escolaridade, nível social e 

financeiro que, evidentemente, não são iguais para todos os brasileiros. 

A lei, no entanto, ignora toda essa rica gama de nuances e seleciona que só a 

mulher pode ser vitima de violência física, psicológica e patrimonial nas relações 

domésticas e familiares. Além disso, pelas diretrizes da lei, a titulo de ilustração, a 

partir de agora o pai que bater em uma filha, e for denunciado, não terá direito a 

nenhum beneficio; se bater em um filho, entretanto, poderá fazer transação”; 

Enfim! O legislador brasileiro, como de hábito tão próspero, não foi feliz desta vez! 

E quando a questão que se passa a examinar é a da competência, aí o estrago é 

maior, embora, ao menos eu, me vejo forçado a admitir que não há 

inconstitucionalidade na norma do caput do art. 33 da Lei n° 11.340/06 quando diz 

que “enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a mulher, as varas criminais acumularão competência cível e criminal para 

conhecer e julgar as causas (...)” – grifei. Contudo, volto a me valer da visão 

inteligente da Dra. Elisabeth Rosa Baich, pela qual se verifica que as disposições da 

“Lei Maria da Penha”, no que se refere ao tema da competência e do julgamento 

prático dos processos que lhe constituam o objeto, deixara o operador do direito em 

situação de quase instransponível perplexidade. Disse ela: “antes do advento da lei, 

por exemplo, os juízes das varas de família julgavam os processos de divórcio, 

separação e conflitos daí decorrentes, como pensão e guarda de filhos. O juiz titular 

da vara do júri julgava os homicídios dolosos contra a vida, e assim por diante. 

A Lei da violência doméstica e familiar, no entanto, ignora todos esses critérios 

seculares ao determinar que os tribunais deverão criar varas especificas para a 

violência doméstica. E estabelece que enquanto essas varas não forem criadas, os 

juízes criminais deverão acumular competência cível e criminal para os casos da 

violência doméstica, como prioridade sobre todos os processos, sem excepcionar 

nem mesmo os réus presos (art. 33). Não explica (ainda) como, porém, os juízes 

criminais poderão julgar ações cíveis (o que sem dúvida constitui um grave e quase 

intransponível complicador, na prática forense, antes da efetiva criação dos Juizados 

da Violência contra a Mulher). 

Ora, diante da multiplicidade das situações enquadradas como ofensivas, não há 

nem como prever quais serão as causas a serem julgadas nessa vara ou pelos 
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juízes criminais porque enfim todo tipo de processo que tramita no fórum pode 

guardar uma hipótese de violência doméstica ou familiar. 

Assim, a prevalecer a falta de critério, o titular da vara da violência doméstica deverá 

processar causas totalmente dispares entre si como o júri, estupro, atentado violento 

ao pudor, separações e divórcios litigiosos, lesões corporais, ameaça, difamação e 

tudo o mais que couber no juízo de valor subjetivo das partes, dos advogados, dos 

juízes que poderão a qualquer momento declinar de sua competência se o tema da 

violência doméstica aparecer no decorrer do processo e até mesmo do distribuidor 

do fórum, já que não haverá uma classe predeterminada de ações”. 

Pois bem! Como disse, e apesar do “estrago”, não vejo inconstitucionalidade 

propriamente dita nas regras de competência previstas da “Lei Maria da Penha” 

porque compete mesmo à União – e inclusive privativamente – legislar sobre direito 

processual (art. 22-1/C.F.) e, conseqüentemente, ditar as regras das respectivas 

competências, deixando para os Estados e o Distrito Federal (e ainda a própria 

União) apenas o poder de legislarem, concorrentemente, sobre os procedimentos 

em matéria processual (art. 24-XI/C.F.) e ainda aos Estados, o poder de iniciativa da 

lei de organização judiciária, isto é, que apenas organiza os seus juízos, podendo, é 

claro, propor lei sobre regras gerais de processo, mas desde que inexistia lei federal, 

ou seja, esta eventualmente lacunosa relevante (§ 3° do citado art. 24), observado, é 

claro, o disposto no § 4° do mesmo art. 24. 

(...) 

Não podemos negar que uma lei especifica – regulando a violência no âmbito 

doméstico (contra o homem também, é claro, embora principalmente contra a 

mulher, admitimos) – é salutar e porque não dizer até oportuna. Mas até que a 

inconstitucionalidade de determinadas disposições seja sanada – com algumas 

alterações imprescindíveis em todo o seu arcabouço normatizador – a mulher não 

estará desamparada, pois temos normas vigendo que a protegem, como as regras 

do Direito de Família, o Estatuto da Mulher, as Leis Penais e de Execução Penal, as 

normas cautelares no âmbito processual civil e porque não dizer até no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Em virtude de tudo isso, e por considerar, afinal, e em resumo, discriminatório – e, 

PORTANTO INCONSTITUCIONAIS (na medida em que ferem o princípio da 

isonomia, colidindo ainda frontalmente com o disposto no § 8° do art. 226 da 
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Constituição Federal) – NEGO VIGÊNCIA DO ART. 1° AO ART. 9°; ART. 10, 

PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 11, INCISO V; ART. 12, INCISO III; ARTS. 13 E 14; 

ARTS. 18 E 19; DO ART. 22 AO ART. 24 E DO ART. 30 AO ART. 40, TODOS DA 

LEI N° 11.340/06, conhecida como “Lei Maria da Penha”. OS DEMAIS ARTIGOS – 

ora não mencionados por este juízo – O TENHO POR CONSTITUCIONAIS, pois 

muito embora dêem tratamento diferenciado à mulher, não os considero 

propriamente discriminatórios, na medida em que diferencia os desiguais, sem 

contudo extremar estas indiscutíveis diferenças, a ponto de negar, por via obliqua ou 

transversa, a existência das fragilidades dos homens pondo-o em flagrante situação 

de inferioridade e de dependência do ser mulher, em sua mútua relação de afeto. 

Há disposições – como, por exemplo, o inciso V do art. 22, o § 1° desse artigo, 

dentre alguns outros (os quais também inseri na negativa de vigência da declarada) 

– devo ressalvar que assim o fiz em virtude da forma pela qual fora contextualizado 

no arcabouço filosófico-normativo desta Lei. Contudo, as disposições que estes 

artigos encerram já têm amparo em outras instâncias legislativas, podendo, até, ser 

decretada a prisão cautelar do agressor nos autos do respectivo I.P., se assim o 

entender a digna autoridade policial ou mesmo o Ministério Público, e desde que, 

para tanto, representem perante este juízo. 

Preclusa a presente decisão – DETERMINADO o retorno dos autos à Depol para a 

conclusão de suas investigações ou o apensamento destes autos aos respectivos 

I.P. 

As medidas protetivas de urgência ora requeridas deverão ser dirimidas nos juízos 

próprios – cível e/ ou de família – mediante o comparecimento da ofendida na 

Defensoria Pública desta Comarca, se o advogado particular não puder constituir. 

Para tanto, intimar-se-á, pessoalmente ou por seu patrono, se já o tiver. 

Acaso haja recurso desta decisão, forme-se translado destes autos e os encaminhe, 

por oficio, à digna e respeitada autoridade policial e em seguida venham originais 

imediatamente conclusos para o regular processamento do eventual recurso. 

Intimem-se ainda o M.P. e cumpra-se. 

Sete Lagoas/ MG, 12 de fevereiro de 2007. 

Edilson Rumbelsperger Rodrigues – juiz de Direito 
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Belo Horizonte, 06 de maio de 2008. 

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - Relator 

>>> 

29/04/2008 

5ª CÂMARA CRIMINAL 

ADIADO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0024.07.427480-4/001 - COMARCA DE BELO 
HORIZONTE - RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - 
RECORRIDO(A)(S): ROBERTO DE SOUZA PAIVA - RELATOR: EXMO. SR. DES. 
ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO 

O SR. DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO: 

VOTO 

I - RELATÓRIO 

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra 
decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido. 

O ora recorrido foi denunciado por ter, supostamente, praticado violência doméstica 
e familiar contra a mulher, tendo sido incurso nas iras dos arts. 147 c/c art. 129, 
§9°, CPB. 

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso visando seja 
reformada a decisão que não recebeu a denúncia apresentada contra o recorrido (f. 
29/36). 

As contra-razões vieram aos autos (f. 40/44). 

O juízo a quo manteve a decisão ora guerreada (f. 45/47). 

Instada a se manifestar no feito, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo 
conhecimento e não-provimento do recurso ministerial (f. 50/59). 

É o relatório. 

II - CONHECIMENTO 

Recurso próprio e tempestivo, dele conheço. 

III-PRELIMINAR 

Preliminarmente, argúi o Parquet preliminar de nulidade da audiência realizada tendo 



46 
 

em vista a falta de previsão legal no rito processual sumário. Alega o IRMP que o rito 
da Lei 11340/06 é diferenciado e que "não cabe audiência para induzir a vítima à 
renúncia ou desencorajá-la ao prosseguimento da Ação Penal, visto que este fato é 
juridicamente impossível diante da já oferecida Denúncia" - f. 30. 

Pleiteia o Ministério Público seja tornado sem efeito, qualquer ato praticado após o 
oferecimento da denúncia. 

Após, alega o Parquet ter havido recebimento tácito da denúncia uma vez que, 
conforme entende, "o oferecimento da peça inicial acusatória pelo Ministério Público 
submete-se, após a sua formalização, a estrito controle jurisdicional. (...) não há 
caminho processual alternativo" -f.31. 

Entendo que tais pleitos confundem-se com o próprio mérito da questão razão pelas 
quais passo a analisá-las a seguir. 

IV - MÉRITO 

Em relação à audiência designada pelo MM. Juiz a quo após o oferecimento da 
denúncia, para oitiva da ofendida, entendo que tal medida encontra respaldo no art. 
16 da Lei 11340/06, que prevê: 

"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". -grifei. 

Assim, o artigo supracitado autoriza a realização da audiência, após o oferecimento 
da denúncia, e estabelece, ainda, o devido procedimento para que haja retratação. 

Sobre o tema, lecionam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (in Violência 
Doméstica - Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006). Comentada artigo por artigo. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2007. pp. 75/76): 

"Vê-se, assim, que a partir do advento da Lei Maria da Penha, os arts. 25 do CPP e 
102 do CP, passaram a merecer uma nova leitura, de tal maneira que a retratação, 
nos casos de violência doméstica e familiar, passa a ser admitida mesmo após a 
oferta da denúncia. 

(...). Nos casos de violência doméstica contra a mulher, derrogado o art. 25, CPP, 
para alongar o tempo para a retratação (jamais 'renúncia'), teria o legislador criado 
uma nova formalidade processual antes do recebimento da denúncia, qual seja, a 
oitiva da vítima para que se manifeste quanto a eventual retratação da 
representação anteriormente ofertada". 

De fato, conforme já me manifestei em outros julgamentos, na esteira do 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível o recebimento tácito da 
denúncia que se configura quando o magistrado, após o oferecimento da denúncia 
pelo Parquet, designa o interrogatório e determina a citação do réu. 

Entretanto, o caso dos autos é diferente tendo em vista que, após o oferecimento da 
denúncia o Magistrado primevo não recebeu tacitamente a denúncia e sim, designou 
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audiência, com base no art. 16 da Lei Maria da Penha que, como dito, admite a 
retratação após a oferta de denúncia pelo Parquet. 

Assim, não há que se falar em recebimento tácito da denúncia ou nulidade da 
audiência designada e realizada após o oferecimento de tal peça, extraída tal solução 
do texto normativo aplicável, qual seja, o art. 16 da Lei Maria da Penha. 

Após, o IRMP, em suas razões, alega que "os delitos de vias de fato e lesão corporal, 
são crimes de Ação Penal Pública Incondicionada e não se processam mediante 
representação". 

Inicialmente, invoco novamente a exegese do art. 16 da Lei n. 11.340/2006 
ressaltando que não teria sentido falar em renúncia à representação se a ação penal 
fosse pública incondicionada. 

De fato, o artigo 88 da lei 9.099/95 prevê que as ações penais referentes às lesões 
corporais leves e culposas dependem de representação, inovação que não foi 
repassada para o Código Penal. 

Entretanto, o art. 41 da lei 11.340/06 dispõe: 

"Art. 41: Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9.099, de 26 de setembro 
de 1995". 

Assim, diante do afastamento da Lei dos Juizados Especiais prevista no artigo 
supracitado da Lei Maria da Penha, poderia se concluir que automaticamente 
retornou-se à situação anterior que considera desnecessária a representação para 
esse delito. 

Entendo, entretanto, que a representação ainda é exigivel nos crimes de lesão 
corporal, inclusive o qualificado previsto no §9° do art. 129, CP, sendo certo que, 
apesar de constituir-se em uma medida despenalizadora, bem como a transação e 
suspensão condicional do processo, tidos como "benevolentes" e "promotores da 
impunidade", a representação vem em favor da vítima, garantindo autonomia 
volitiva a esta. 

Proporcionar à vítima decidir sobre a instauração do processo contra o acusado 
atende a seus interesses já que lhe concede liberdade e privacidade uma vez que 
mantido, mesmo contra a sua vontade, um litígio contencioso, poderia implicar uma 
série de inconvenientes em seu ambiente familiar o que, ao meu ver, contradiz a 
vontade do legislador que é buscar a paz e preservação da família, restaurando a 
harmonia no lar. 

Já em relação à contravenção de "vias de fato", jurisprudência e doutrina há muito já 
pacificaram o entendimento que, a par da omissão legislativa neste ponto, exige-se a 
prévia representação do ofendido. 

Além disso, se para o mais que é o crime - lesão corporal - se exige a representação, 
com razão exigir-se, também, para o menos que é a contravenção. 

Ademais, cumpre ressaltar que, a Lei Maria da Penha, no sempre citado artigo 16, 
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exige que a desistência seja feita em audiência, na presença do juiz e com a oitiva 
do Ministério Público cercada, assim, de garantias. 

Acrescenta-se que, in casu, a retratação ocorreu antes do recebimento da denúncia, 
como visto, na presença do Ministério Público, oportunidade na qual não se 
manifestou, conforme termo de f. 23 sendo certo que tudo ocorreu dentro dos 
trâmites legais. 

Por fim, colaciono, trecho do brilhante parecer emitido pelo I. Procurador Geral de 
Justiça, Dr. Sérgio Lima de Souza, que assim se manifestou: 

"A Lei 11340/06, em seu artigo 41, estabeleceu, expressamente, que a Lei 
n°9099/95 não se aplica aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 
contra a mulher, independentemente da pena prevista. Ao afastar a aplicação desta 
lei aos crimes de violência doméstica e familiar, a primeira conclusão a que se chega 
é a de que a representação que ela prevê para os crimes de lesão corporal simples e 
culposa, de forma genérica, deixou de ser necessária para os crimes praticados no 
contexto especial da violência doméstica ou familiar. 

(...) 

Não obstante, a questão da condição de procedibilidade foi tratada também como 
meio para justificar o não acolhimento da denúncia pela contravenção de vias de 
fato. Entretanto, não vislumbro como necessária esta correlação. Admito como 
afastada pela Lei Maria da Penha a necessidade de representação para o crime de 
lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar, mas, diante de seus 
próprios princípios, e no caso concreto dos autos, não se justifica a ação penal por 
contravenção de vias de fato, quando a ofendida, legitimamente, abdicou do direito 
de processar o companheiro por crime de ameaça, bem mais grave do que a 
contravenção. Assim, concordo com o ilustre magistrado quando diz que não se 
verifica mais subsistir motivos para a persecução criminal, quando a ofendida 
retratou-se da representação pela ameaça, o que deve ser tomado como ausência de 
justa causa para a propositura da ação". - f. 54 e 59. 

V - CONCLUSÃO 

Por tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso em com a conseqüente 
manutenção da decisão vergastada. 

É como voto. 

Sem custas. 

O SR. DES. HÉLCIO VALENTIM: 

Refere-se a questão à regra contida no artigo 16 da Lei 11 340, de 2006. 

Neste caso a audiência preliminar de que cuida o referido artigo foi realizada por 
iniciativa do juiz. Está entendendo o Em. Des. Relator que o procedimento seguiu a 
regra pertinente de forma satisfatória. Não é como leio o artigo 16, já mencionado. 

Ali, a hipótese que prevê o legislador na proteção do interesse da ofendida é de que, 
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havendo notícia do interesse dela - ofendida - em se retratar, será designada uma 
audiência especialmente para esse fim, não comportando o regramento 
procedimental em questão que a audiência seja marcada de ofício pelo juiz para 
colher como nova condição de procedibilidade a ratificação de representação já 
oferecida e que legitima o Ministério Público para propositura da ação. 

Ao agir de ofício, nesses casos, o juiz ofende o princípio da inércia do Poder 
Judiciário e pode viciar a vontade da ofendida em descompasso com a previsão e a 
intenção do legislador. Atrevo-me a dizer, pela experiência que tive no contato com 
situações como essa - de violência no ambiente familiar - que pela convivência há 
uma dificuldade das pessoas mais humildes, e, portanto, mais ao desabrigo da 
proteção do Estado em entender a razão pela qual o procedimento reclame uma 
reafirmação no sentido da providência estatal em busca da punição do agressor. 

Com essa preocupação e entendendo os argumentos judiciosos postos no voto do 
Em. Des. Relator a quem peço vênia para dele divergir, penso que o juiz nesse caso, 
ou quando dessa forma age, foge da inércia que deve marcar a sua atuação nessa 
fase procedimental, ao marcar a audiência sem que haja uma mínima notícia nos 
autos de uma predisposição da ofendida em se retratar da representação oferecida e 
que autoriza o juiz a receber a denúncia. 

Portanto, casso a decisão e determino que o juiz examine a possibilidade de receber 
ou não a denúncia, ultrapassando a questão da retratação operada na audiência já 
mencionada. 

Em resumo, estou dando provimento ao recurso, para cassar a decisão e determinar 
ao juiz que aprecie a denúncia, para recebê-la ou rejeitá-la, conforme entender de 
direito. 

Custas ao final. 

É como voto. 

O SR. DES. PEDRO VERGARA: 

Peço vista. 

>>>> 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

O SR. DES. PRESIDENTE: 

O julgamento deste feito fora adiado na sessão do dia 29 de abril de 2008, a pedido 
do Desembargador 2º Vogal, Pedro Vergara, quando, então, o Des. Relator negava 
provimento ao recurso e o Des. 1º Vogal dava provimento. 

O SR. DES. PEDRO VERGARA: 

Sr. Presidente, 

Após pedido de vista na última sessão, analisei novamente a questão ora discutida e 
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estou a acompanhar o e. Des. Relator, conforme razões a seguir. 

Vislumbro que no caso em voga restou devidamente observada a regra do artigo 16, 
da Lei nº. 11.340/06 pelo i. Magistrado Primevo, que procedeu à audiência 
anteriormente ao recebimento da denúncia, oportunidade em que a ofendida se 
retratou. 

Alega o Parquet, no que foi acompanhado pelo i. Des. Revisor, que a designação de 
audiência pelo Juiz, ausente manifestação da vítima, pode viciar a sua vontade, o 
que a meu ver não tem como prosperar. 

Pela leitura do citado dispositivo, não se depreende que a audiência deva ser 
designada após requerimento expresso da ofendida nesse sentido, como de se ver: 

"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." 

Ademais, a audiência não veda possível manifestação da vítima pela continuidade da 
ação penal, apenas reitera os objetivos da Lei Maria da Penha, que busca a harmonia 
entre agressor e vítima e a paz familiar. 

Essa oportunidade de a vítima requerer o prosseguimento ou não da ação penal 
atende ao seu direito íntimo, sendo certo que muitas vezes o desgaste advindo de 
um processo pode vir a superar os sofrimentos acarretados pela própria violência em 
si perpetrada. 

Feitas essas considerações, e rendendo venia ao e. Desembargador Revisor, NEGO 
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Des. Relator. 

SÚMULA :      NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO O DESEMBARGADOR PRIMEIRO 
VOGAL. 

?? 

?? 

?? 

?? 
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