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RESUMO
Esta pesquisa pretende apurar e quantificar os motivos inter-relacionados ao Direito Penal e ao Direito Civil, no que
tange a aplicação do Direito de Família e possíveis consequências no âmbito da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da
Penha e  o  Direito  de  Família  tratam do mesmo instituto  jurídico  que  é a  família,  estes  buscam coibir  a  violência
doméstica e regular seus padrões, por meio de processo de divórcio, alimentos, dentre outros. Estes processos causam
um desgaste  nos  envolvidos,  e  por  este  motivo,  poderá  resultar  em violência  doméstica.  Portanto,  esta  pesquisa
pretende apurar se os processos no âmbito cível poderão ser considerados como uma fonte geradora de processos com
incidência da Lei Maria da Penha.  Outro ponto importante que será abordado pela pesquisa é a proteção que a Lei
Maria da Penha trouxe para as mulheres, porém esta proteção, pode acabar se transformando em um grande aliado
para  que  elas  possam utilizar  a  lei  com o  intuito  de  chantagem seus  respectivos  parceiros,  sendo  que  estes  ao
desenrolar da conquista feminina ganharam um aspecto malicioso e hostil. 

PALAVRAS-CHAVE: Chantagem; Direito de Família; Feminismo; Lei Maria da Penha; Marginalização.

1 INTRODUÇÃO

A chamada Lei Maria da Penha ganhou um especial destaque em relação ao direito brasileiro
ao ser a primeira lei que se preocupou com a diferença de gênero dentro de relações pessoais. Com
suas várias formas coercitivas, a lei supramencionada busca igualar homens e mulheres, barrando
assim a superioridade que homens sempre tiveram em decorrer da história.

A Lei Maria da Penha tem em sua base uma igualdade com o Direito de Família, pois estes
dois ramos têm a família como seu objeto, ou seja, enquanto a Lei Maria da Penha regula a violência
doméstica, o Direito de Família, regula os institutos familiares, como o casamento, divórcio, guarda,
processos de inventários dentre outros. Por esta proximidade, tem-se que os desgastes emergentes
advindos do trâmite do processo no âmbito cível, poderá ser uma fonte geradora de processo com
incidência da Lei Maria da Penha, por este motivo esta pesquisa faz uma relação entre as áreas
para que assim possa se comprovar ou refutar esta teoria. 

Apesar das melhorias trazidas pela publicação da Lei Maria da Penha, em alguns casos,
ocorrem uma utilização diversa da pretendida pela lei. O homem passou a ser marginalizado perante
a lei, quando mulheres mal-intencionadas passaram a utilizar a lei como um meio para chantagear
seus parceiros. Não só a chantagem, mas utilizar a lei para outros fins diversos, como utiliza-la como
um instrumento para conseguir se vingar do parceiro.

Em grande número de processos a Lei Maria da Penha está sendo utilizada com o fim de
coibir a violência doméstica, porém a utilização desta com fins diversos ao pretendido deverá ser
objeto de estudo, pois poderá levar um inocente a sofrer punições injustas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizado a pesquisa bibliográfica com a finalidade de buscar os fatores que levaram a
marginalização do homem perante a Lei Maria da Penha e a uma compreensão do uso desta com
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uma forma distorcida,  auxiliando as mulheres más intencionadas a chantagear seus respectivos
parceiros.

 A pesquisa de campo tabulou uma gama de processos tanto no âmbito cível  quanto no
criminal, mostrando a correlação entre as duas áreas a fim de demostrar a relação entre elas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 HISTÓRICO DA LEI MARIA DA PENHA

A Lei 11.340/2006 é apelidada de Lei Maria da Penha, pois a iniciativa desta lei teve base na
história da Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica aposentada, que após sofrer várias
agressões de seu marido, se separou dele e o denunciou na polícia.

Em maio 1983, aos 38 anos de idade, quando trabalhava no Instituto de Previdência do Ceará
e cuidava de suas três filhas – à época entre 6 e 2 anos de idade – foi alvejada por tiros
proferidos  pelo  então  marido  enquanto  dormia.  Heredia,  para  acobertar  a  tentativa  de
homicídio, simulou um assalto em sua residência.1

Em decorrência destes disparos, Maria da Penha ficou paraplégica, porém as agressões não
cessaram. E após o retorno desta para seu lar, o então seu marido, tentou eletrocuta-la enquanto a
mesma tomava banho.

Somente  no  ano  de  1991,  o  ex-marido  de  Maria  da  Penha  foi  a  júri  popular,  porém,  o
julgamento foi anulado. Um novo julgamento ocorreu no ano de 1996, e este também foi anulado.

Diante da não condenação do seu ex-marido, Maria da Penha procurou outros meios para
não deixa-lo impune. O Centro pela Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e
do  Caribe  para  a  Defesa  dos  Direitos  da  Mulher,  encaminharam  uma  denúncia  à  Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, onde informou o
caso da Sra. Maria da Penha e os rumos que o julgamento havia levado.2

Em decorrência da denúncia encaminhada à OEA, o Brasil foi condenado no ano de 2001,
com fundamento em que violou os direitos e o cumprimento de seus deveres segundo o artigo 7 da
Convenção de Belém do Pará em prejuízo da Senhora Maria da Penha, e a OEA, ainda recomendou
ao estado brasileiro que este prosseguisse e intensificasse o processo de reforma para evitar a
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito a violência doméstica.3

No ano de 2004, foi apresentado o Projeto de Lei nº 4.559/04, no qual este daria origem a Lei
nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha.

Antes da publicação da Lei Maria da Penha não houve muitas mudanças no cenário penal
sobre a violência doméstica, somente ocorreu mudanças pontuais que não deu amparo suficiente
para as vítimas de violência doméstica. Neste sentido a cartilha fruto do seminário de Capacitação
para juízes, procuradores, promotores, advogados e delegados do Brasil menciona:

1 FONSECA,  Paula  Schiavini.  Histórico  da  Lei  nº  11.340/2006  (Lei  Maria  da  Penha). Disponível  em:
<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,historico-da-lei-no-113402006-lei-maria-da-penha,29638.html#_ftnref4>.
Acesso em: 02 mar. 2017.
2 CAMPOS, Roberta Toledo.  Aspectos constitucionais e penais significativos da Lei Maria da Penha.  De Jure,

Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, n. 8, p. 271-286, jan.-jun. 2007.
3 ESTADOS UNIDOS. COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório anual 2000: Caso 12.051
Maria  da  Penha  Maia  Fernandes.  2001.  Disponível  em:  <http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_Relat  n.pdf>.
Acesso em: 10 ago. 2016.
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Até 2004, não havia previsão do crime de violência doméstica na legislação do país. O Código
Penal, de 1940, em seu artigo 61, considerava tão-somente como circunstâncias agravantes da
pena o fato de o crime ter sido cometido contra “ascendente, descendente, irmãos ou cônjuges
(inciso II, letra e); com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade (inciso II, letra f) e contra criança, velho, enfermo ou mulher
grávida”  (inciso II,  letra h).  Na parte referente aos crimes contra  os costumes, onde estão
tipificados os delitos sexuais, incluindo o estupro (artigo 213), o Código determinava, no artigo
226, inciso II, que a pena é aumentada de quarta parte “se o agente é ascendente, pai adotivo,
padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro tipo
tem autoridade sobre ela.4

Neste sentido, percebe-se que a legislação era superficial se tratando de crimes praticados
contra  entes da mesma família  ou  aparentados,  sendo que se  limitava a um agravante,  se for
cometido contra estes.

É  indiscutível  a  mudança  que  a  Lei  Maria  da  Penha  proporcionou  perante  a  legislação
brasileira,  pois  a  mesma  inovou  e  colocou  à  tona  uma  dificuldade  que  passava  milhares  de
brasileiras em seus lares. 

3.2 ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA

A Lei Maria da Penha em seu próprio texto define o que é a violência doméstica, delimita o
local aonde ocorre as agressões e os tipos de agressões. No artigo 5º da Lei Maria da Penha, está
definido os seus sujeitos e o meio aonde ocorre as agressões domésticas:

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 íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação
sexual.5

Como a lei, a violência se dá no campo íntimo de afeto, ou seja, entre os entes familiares ou
aqueles que se ache aparentados. Violência entre namorados, ascendentes e descendentes, entre
irmãos, são aparados pela Lei Maria da Penha, portanto, não é somente a violência entre casais, ou
seja, marido e mulher. 

Há de se destacar que o sujeito passivo apenas poderá ser a mulher, sendo que o filho que
sofre agressões de seu pai, mãe ou irmão, deverá ser amparado pela Lei dos Juizados Especiais.
Destaca-se que em alguns julgamentos é reconhecida a incidência da Lei Maria da Penha nos casos
do homem ser sujeito passivo, porém são casos isolados.

Em contrapartida, a Lei Maria da Penha, adicionou o §11 no artigo 129 do Código Penal
complementando o §9 deste mesmo artigo, no qual seu texto diz:

4 PAIM,  J.  Entendo a violência  doméstica.  In:  PEREIRA,  M.A.E.  (Org.).  Fórum Nacional  de Educação em Direitos

Humanos.  Seminário de Capacitação para juízes, procuradores, promotores, advogados e delegados no Brasil :
Protegendo as mulheres da violência doméstica.  Brasília:  Secretaria Especial  de Políticas para as Mulheres,  2006.
Disponível em: <http://midia.pgr.mpf.gov.br/hotsites/diadamulher/docs/cartilha_violencia_domestica.pdf>. Acesso em: 20
de mar. de 2017.
5 BRASIL, Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006. 
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§ 9º  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade(...)
 § 11.  Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for
cometido contra pessoa portadora de deficiência.6

Diante disto, verifica-se que a pessoa portadora de deficiência, poderá ser de qualquer sexo,
ou seja,  nestes casos é legal  a  incidência da Lei  Maria  da Penha para homens portadores de
necessidade física.

Outro  ponto  muito  discutido  acerca  de  sua  incidência  é  em  relação  aos  homossexuais,
questão que foi muito discutida com a promulgação da Lei Maria da Penha, porém, como transcrito
no parágrafo único do artigo 5º, e sendo a jurisprudência pacifica nesta questão, a Lei Maria da
Penha também é aplicado nos relacionamentos homossexuais. 

No artigo 7º da Lei Maria da Penha está exposta as formas de violências domésticas, que
são: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Este rol de tipos de violências não é exaustivo, sendo que outras ações poderão ser taxadas
como violência doméstica.

Em pesquisa realizada, foi estudado um total de 886 casos, e a violência psicológica estava
presente em 36,24% dos casos, ficando atrás apenas da violência física que teve a incidência de
40,08% nos casos estudados.7

A violência psicológica é entendida como uma das piores formas da violência doméstica, pois
é uma agressão que não traz dor física a vítima, mas sim dor sentimental, emocional. Com este
entendimento destaca-se Janaina Correia et al.:

A violência psicológica deixa dores na alma. Por isso suas consequências são mais gravosas.
Muitos  companheiros  se  utilizam de  xingamentos,  palavras  depreciativas  para  reduzir  sua
companheira  a  uma  condição  inferior,  enquanto  ele  se  coloca  em  um  patamar  de
superioridade.8

Qualquer forma de agressão irá ser muito prejudicial a vítima, a Lei Maria da Penha busca
coibir estes tipos de violência, pois por muito tempo as vítimas não tinham amparo nenhum, somente
eram expostas a Lei dos Juizados Especiais, que não deu apoio suficiente a real necessidade das
vítimas.

3.3 ASPECTOS  DA  LEI  MARIA  DA  PENHA  COM  EFEITOS  NO  DIREITO  DE  FAMÍLIA  NA
COMARCA DE CIANORTE

É amplo o sentido do que seria família, não tem uma definição pacificada, cada doutrinador
explica de uma forma o que seria este instituto.

Sobre a definição de família, menciona Orlando Gomes:

6 BRASIL, Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940.
7 Labronici LM, Ferraz MIR, Trigueiro TH, Fegadoli D. Perfil da violência contra mulheres atendidas na Pousada de
Maria 2010. Rev. Esc. Enferm. USP. 2010;44(1):126-133.
8 Janaina Correia; José Freitas; Marcello Portocarrero; Nelson Felipe, A violência psicológica à mulher e os direitos
humanos, p.88.
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O grupo fechado de pessoas, composto dos genitores e filhos, e para limitados efeitos, outros
parentes, unificados pela convivência e comunhão de afetos, em uma só e mesma economia,
sob a mesma direção.9

O  conceito  de  família  está  cada  vez  mais  amplo,  pois  a  cada  geração,  há  uma
heterogeneização das famílias. Uma prova foi à aprovação de casamentos civis homossexuais, e a
aceitação pela sociedade dos novos tipos familiares.

A Lei  Maria  da  Penha tem relação  direta  com o Direito  de  Família,  pois  a  mesma está
legislando sobre o intimo da família, ou seja, está ditando sobre relações domésticas. Então nota-se
nitidamente a relação entre ambas as áreas.

Não pode deixar de expor a clara diferença entre a Lei Maria da Penha e o Direito de Família
no âmbito de atuação, sendo aquela, totalmente ligada ao Direito Penal, ou seja, visa à proteção de
um bem jurídico tutelado,  reprimindo delitos e imputando penas com finalidade de preservar os
institutos tutelados. Já o Direito de Família, não tem a finalidade de reprimir delitos, mas sim tem a
função de regular formas legais para os diversos institutos presentes na família. 

A violência doméstica pode ser definida como uma luta de gênero, ou seja, tendo entre o
sujeito ativo e o passivo, o marido e a mulher. Porém, com o destaque que traz o Título II – “...
Violência doméstica e familiar...”, percebe-se que os sujeitos não figuram somente no casal, mas
também se estende para parentes ou os considerados aparentados.

Os  conflitos  conjugais  que  resultam  na  violência  doméstica,  poderá  ser  fruto  de  algum
processo anterior tratado pelo direito de família, como por exemplo, um processo de divórcio que
altera  a  relação  entre  os  familiares,  que  com o  passar  do  tempo  poderá  resultar  na  violência
doméstica.

Portanto, tem-se que os processos tratados pelo direito de família poderiam ser uma fonte
para os processos com incidência da Lei Maria a Penha. Por isto, esta presente pesquisa, comparou
a relação entre os processos de direito de família e os processos com a incidência da Lei Maria da
Penha, para saber se o Direito de Família e de alguma forma fonte para os processos envolvendo a
Lei Maria da Penha.

3.4 MARGINALIZAÇÃO DO HOMEM ACENTUADO PELA LEI MARIA DA PENHA

Através dos movimentos feministas as mulheres conseguiram força e voz para atuar em todos
os  campos  sociais.  E  como  resultado,  as  mulheres  que  se  encontravam  fragilizadas,  estão
totalmente inseridas e participam ativamente da sociedade.

No campo jurídico e político não é diferente, cada vez mais há espaço para as mulheres
atuarem na vida pública, podendo assim lutar, ainda mais, por sua participação na sociedade. Com o
exercício  da  política  de  solidariedade,  foram  criadas  leis  para  amparar  as  mulheres,  e  assim,
possibilitar um acesso à justiça de forma igualitária. 

A lei Maria da Penha que é fruto da política de solidariedade, foi responsável por inúmeras
mudanças no cenário social, trazendo à tona um problema social antes esquecido pela maioria. A
esse respeito é necessário considerar:

Enquanto no processo penal comum vige o princípio in dubio pro reo, no caso de violência
doméstica deve viger o in dubio pró-mulher. Pela primeira vez é emprestada credibilidade à
palavra da mulher. 10

9 GOMES, Orlando. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 33.
10 DIAS, Maria Berenice.  A lei Maria da Penha na justiça:  a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à violência

doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010.
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Como menciona Maria Berenice Dias, a lei Maria da Penha trouxe mudanças importantes ao
judiciário brasileiro.  Como exemplo, o princípio “in dúbio pro reo” está sendo utilizado de forma
extensiva nos processos envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica, com a denominação
“in dúbio pró-mulher”. Ou seja, todas as vezes que haver dúvida perante o caso concreto, por este
princípio,  a  palavra  da  mulher  tem prevalência  sobre  a  do  acusado,  capaz  de  até  condená-lo,
independente do que o reo alega em seu favor.

Neste mesmo sentido há de se considerar o julgado abaixo:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima, nos crimes
cometidos no âmbito da violência doméstica, quando firme e coerente, é prova suficiente para
justificar sentença condenatória. Especialmente quando corroborada por outros elementos de
provas colhidos na instrução, como no caso destes autos. 2. Inexistindo prova judicial capaz
de invalidar  a  versão firme e coerente  apresentada  pela  vítima,  que foi  corroborada  com
depoimentos  testemunhais,  não  há  que  se  falar  em absolvição  do  apelante.  3.  Recurso
improvido à unanimidade. (Grifo nosso)11

Como na jurisprudência acima, há de se notar que a palavra da vítima tem uma importância
fundamental perante os casos de violência doméstica. 

Tem  que  se  ponderar  que  a  violência  doméstica  na  maioria  das  vezes  é  cometida  em
ambientes os quais não há presença de testemunha, aonde o casal está só, ou como muito dos
casos a violência ocorre de forma fragmentada, não só em uma ação, mais sim em várias ações em
decorrer  do  tempo.  Tendo  isto  em  mente,  sem  testemunhas  ou  condições  para  provar  o  que
realmente aconteceu, terá perante o magistrado a palavra da vítima contra a do acusado. Tendo
isto,  impera o princípio  “in-dubio pró-mulher”,  em contra partida,  o acusado estará totalmente a
mercê do que a suposta vítima falar.

Porém, neste sentido há de se considerar o que o Enrico Altavilla menciona:

Vítima  é  pessoa  diretamente  envolvida  pela  prática  do  crime  (...)  coberta  por  emoções
perturbadoras do seu processo psíquico,  levando-a à ira,  ao medo,  à mentira,  ao erro,  às
ilusões de percepção, ao desejo de vingança, à esperança de obter vantagens econômicas.12

Nas lições de Enrico Altavilla, há de se perceber que a vítima, apresenta um turbilhão de
sentimentos. Considerando que na violência doméstica, o sujeito ativo é alguém próximo a vítima –
marido, namorado, noivo... – o critério psicológico da vítima estará muito mais deturpado. 

A vítima de violência doméstica passa por diversos estados psicológicos, do momento da
violência até o momento da audiência. 

Em  decorrência  deste  turbilhão  de  sentimentos,  a  vítima  no  primeiro  atendimento  pela
autoridade  policial,  movida  pela  raiva  e  por  circunstâncias  alheias,  como  apoio  de  parentes  e
amigos,  em  muitos  dos  casos  acaba  enfeitando  e  até  mesmo  aumentando  muito  os  fatos
verdadeiros ocorridos. Não somente por desejar se aproveitar da situação e querer a vingança, mas
também,  poderá,  movida  pelos  múltiplos  sentimentos,  deixar-se  enganar  e  deturpar  os  fatos.

Com isto, falsos fatos poderão vir à tona, pois naquele momento a vítima poderá falar tudo o
que quiser, e por muito, fatos inventados poderão ser ditos como uma tentativa de incriminar ainda
mais o agressor.

É importante destacar os ensinamentos de Pedro Demercian e Jorge Maluly:

11 BRASIL, Tribunal de Justiça do Piauí - ACR: 201100010060882 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, ,
2a. Câmara Especializada Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2012.
12 Altavilla, Eurico. Psicologia Jurídica. 3. Ed. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: Aménio Amado, 1981. V. II. P. 155-
157
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A vítima não presta o compromisso de dizer a verdade; portanto, não pratica
crime de falso testemunho, devendo ser suas declarações apreciadas com a
devida  reserva,  já  que  a  narrativa  poderá  trazer  certa  carga  de
tendenciosidade, muitas vezes provocada por interesses extrapenais, tal como
a  pretensão  de  ver-se  indenizada  civilmente  pela  conduta  ofensiva  do
acusado.13

A declaração da vítima é uma peça crucial para a condenação do acusado, pois tendo em
vista que ela é a pessoa que tem mais interesse na condenação, esta presta todas as informações
possíveis para o bom andamento do processo até a devida condenação. Porém, como ensinado por
Enrico Altavilla, a vítima poderá se facilitar pela situação e requerer não somente a condenação do
réu, mas também vantagens, sendo estas morais ou financeiras.

Presente o princípio do “in dúbio pró-mulher” e a não incidência do crime de falso testemunho
para  a  vítima,  esta,  maculada  de  intenções  diversas,  terá  um  grande  campo  para  alterar  a
veracidade dos fatos e assim, acusar o réu de fatos que o mesmo não cometeu. Não somente
deturpar os fatos, mas também, inventar fatos imputando um crime inexistente ao réu. 

É importante  destacar  que do mesmo modo que é difícil  para  a vítima expor  elementos
comprobatórios  da violência  doméstica  quando não há testemunhas ou elementos  que possam
comprovar sua versão, é muito mais difícil do réu se defender das falsas acusações, pois como já
visto, a palavra da mulher prevalece perante a do homem.

Como menciona Gustavo Evangelista, a lei Maria da Penha, confere uma falsa impressão de
que a mulher é incapaz de cometer qualquer atrocidade, particularmente contra o homem, o qual é
visto como uma máquina de violência. Porém, há de ser observada as inquietações trazidas por
Vitorino Prata Castelo Branco:

A vitimologia, porém, vai mais longe, e demonstra que na gênese do crime, frequentemente, o
fato foi provocado pela própria vítima, sendo ela tão culpada quanto o criminoso pela violação
da ordem pública. No direito penal tradicional, somente é vista a figura do criminoso, inclusive
sempre  com má vontade.  O policial,  principalmente,  põe  toda  a sua  brutalidade  contra  o
acusado,  embora  exista  o  princípio,  por  ninguém respeitado,  da  presunção da  inocência,
enquanto não ficar, processualmente, provado o contrário. O agente do crime, antes mesmo
de ser julgado, torna-se objeto de repulsa, até mesmo por parte do julgador e, em torno dele,
surgem prontuários, folhas de antecedentes, exames médicos-psiquiátricos etc., enquanto que
nada se faz, realmente para verificar a culpabilidade da vítima, ou do papel passivo que a
mesma representou na realização do crime.14

Como ensina o mesmo autor, quando o agente se torna acusado em um processo criminal,
o  mesmo é visto  com repulsa,  tanto  pelo  julgador  e pela  sociedade.  É afastado o  princípio  da
presunção da inocência, e querendo a condenação de qualquer forma, a sociedade “massacra” o
acusado, com a finalidade deste pagar pelo crime, que por muitas vezes este não o cometeu.

Não é diferente para os casos de violência doméstica, pois o acusado é visto da mesma
forma, ou seja, é visto como um “animal”, que precisa ser domado pelas rédeas do direito penal.
Porém, por muito, se esquece de suas prerrogativas básicas, tornando o acusado, ainda que sem

13 Demercian, Pedro Henrique;Jorge Assaf Maluly. Curso de Processo Penal 7. Ed. Rio de Janeiro; Forence, 2011.
P. 343.
14 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Curso Completo de Criminologia. São Paulo: Sugestões Literárias S/a, 1975. 256
p.
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provas,  marginalizado,  aquele  que vive  à  margem da sociedade pois  não respeita  as  regras  e
condutas impostas por esta.

Com tamanha proporção e mudança que a Lei Maria da Penha trouxe para o cenário jurídico
brasileiro,  o  acusado antes  mesmo de ter  a  chance de se defender  já  é  condenado perante  a
sociedade e até mesmo perante os operadores do direito, tendo em vista que o princípio do “in dúbio
pró-mulher”, o acusado fica à mercê do que a vítima relatar, e por muito não consegue provar o
contrário, pois não teve testemunha ou provas para confrontar a versão da suposta vítima.

É evidente a marginalização do sujeito, quando este é acusado em um processo criminal, e
como  demonstrado,  quando  o  acusado  é  indiciado  pela  prática  de  violência  doméstica,  a
marginalização é acentuada, pois com todos os mecanismos criados pela lei Maria da Penha, deixa
o acusado totalmente desfavorável, o tornando culpado antes mesmo da condenação, fragilizando
ainda o princípio da presunção da inocência.

3.5 LEI MARIA DA PENHA COMO INSTRUMENTO DE CHANTAGEM

A credibilidade dada à vítima pelo Poder Judiciário, foi uma forma de igualar as relações
perante este poder, pois ao decorrer da história a mulher sempre foi à margem da sociedade, pois, a
mesma era um mero instrumento para que o homem pudesse usar e abusar, e simplesmente não
tinha direito algum. 

A  Lei  Maria  da  Penha  logrou  êxito  em equiparar  a  mulher  ao  homem perante  o  poder
judiciário,  dando  a  ela  mecanismos  para  este  fim.  Porém,  muitas  mulheres  não  utilizam  os
mecanismos da referida lei para sua proteção, mas sim, a utiliza como um meio totalmente diverso,
como explica a Magistrada Osnilda Pisa:

Muitas mulheres procuram o Juizado não por terem sido vítimas de violência, mas em busca de
benefícios financeiros através das medidas protetivas, especialmente a que afasta o denunciado
do  lar.  Desejam  a  separação,  mas  não  querem  realizar  a  separação  de  bens  e  acabam
frustradas quando têm seu pedido negado. Algumas também utilizam a medida como uma forma
de chantagear o companheiro, com fins que vão desde reatar o relacionamento a conseguir
benefícios diversos.15

  Não é a grande maioria dos casos em que isto ocorre, ressalta-se que a Lei Maria da
Penha surgiu para amparar uma deficiência da sociedade, mas em alguns casos, como citados pela
Magistradas  Osnilda  Pisa,  as  mulheres  utilizam  a  “vantagem”  que  a  Lei  Maria  da  Penha  lhes
beneficiar utilizando isto como meio para chantagear os parceiros.

Em reportagem vinculada  ao  site  da  Folha  Vitória,  esta  demonstra  o  mau uso  que  as
mulheres fazem da Lei Maria da Penha, utiliza esta não com o fim de que foi  criada, mas sim,
distorcem e utiliza para fins diversos:

De cada 30  casos,  cinco são  de mulheres  que  fazem o mau uso da  Lei  Maria  da Penha.
Geralmente, elas são motivadas pela perda de alguma ação na justiça como o direito de ficar
com a  casa  do  casal.  Elas  decidem entrar  com a  lei  Maria  da  Penha  dizendo  que  foram
agredidas dentro da residência. O homem então é obrigado a se retirar da casa. 16

15 QUADROS, Mariane Souza de. Falta de estrutura transforma Maria da Penha em "faz-de-conta", alerta Juíza.

Disponível  em:  <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/noticias/851873/falta-de-estrutura-transforma-maria-da-penha-em-faz-de-
conta-alerta-juiza>. Acesso em: 19 jun. 2017.
16 Cinco a  cada 30 casos registrados são de  mau uso da Lei  Maria  da  Penha. Artigo  online  disponível  em:

http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2012/04/mulher-faz-mau-uso-da-lei-maria-da-penha-para-prejudicar-
companheiro-em-vitoria.html.Acessado em 15/03/2017.
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Motivadas por alguma situação alheia, como por exemplo, o desacordo com o parceiro e
tentativa de reatar o relacionamento, as mulheres buscam a proteção da Lei Maria da Penha como
uma forma de dar uma “lição” ao parceiro e conseguir o que previamente gostaria de ter conseguido.

Os motivos para que a Lei Maria da Penha seja utilizada de forma diversa de sua proposta
de criação são diversas, como relata Gustavo Evangelista:

As  circunstâncias  são  diversas:  mulheres  em  divergências  com  seus  companheiros,  que
apetecem impetuosamente algum tipo de “lição”, para acalentarem os seus relacionamentos;
mulheres  que  socorrem  às  Delegacias,  para  prestarem  queixas  eventualmente  hipotéticas,
imaginárias, falsas, ou até mesmo que são reais, mas que são hiperbólicas e exageradas, para
resolverem problemas de relacionamento com seus ex-companheiros; e, ainda, mulheres com
raiva, ciúmes ou presa à alguma mágoa com o término do relacionamento.17

Nesta mesma linha, destaca-se a síndrome da mulher de Potifar, que é uma história bíblica
e é utilizada por doutrinadores como Rogério Greco e Cleber Masson para ensinar a manipulação
que as mulheres fazem, imputando falsos crimes a homens.

Nesta história menciona que a mulher de Potifar, Capitão da guarda real do Egito, desejava
lascivamente um dos súditos de seu marido, porém, o súdito que era fiel a seu Senhor, negou o
envolvimento com sua mulher, e por isto, se sentindo menosprezada, a mesma disse a seu marido
que seu súdito tentou estuprá-la, e com isto o mesmo foi encarcerado mesmo sendo inocente.18

 “A Síndrome da Mulher de Potifar é conhecida penalmente como “a figura criminológica
da mulher que, sendo rejeitada, imputa falsamente - contra quem a rejeitou - conduta criminosa,
relacionada à dignidade sexual”19.

Esta síndrome, poderá ser encontra nos casos com incidência da Lei Maria da Penha, pois,
movidas por circunstâncias alheias, as mulheres denunciam indevidamente seus companheiros à
pratica de violência sexual, sendo que estes são totalmente inocentes. 

Está  evidente  que  existem  as  mulheres  que  se  utilizam  da  Lei  Maria  da  Penha  para
preservar seu relacionamento, dando um “susto” em seu parceiro, para que assim o mesmo seda a
sua vontade, e aquelas que a utiliza com a finalidade de se vingar, por algum fato anterior de seu
companheiro, porém, em ambos casos estão sendo utilizado de forma totalmente indevida, ferindo
os princípios penais da intervenção mínima e da exclusiva proteção dos bens jurídicos.

Portanto, tem-se que a Lei Maria da Penha, não pode ser utilizada para tutelar processos
onde a mulher não está sendo vítima da violência doméstica, ou seja, sendo utilizada com uma
finalidade diversa da pretendida pela lei, que é coibir a violência doméstica, e não ser utilizada como
forma de chantagem perante os relacionamentos afins.

Foi  pesquisado  perante  o  Ministério  Público  da  comarca  de  Cianorte  todos  os
processos de violência doméstica entre o período de 19/08/2016 à 31/12/2016, e tendo como base
estes processos, foi apurado se as partes tiveram tanto processo no âmbito cível quanto no âmbito
criminal.

17 EVANGELISTA, Gustavo Pedroche. MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E SUA
REAL EFICÁCIA NA ATUALIDADE. 2015. 19 f. - Curso de Direito, Faculdade América do Sul, Maringá, 2015.
18 RANGEL,  Marcio  de  Jesus  Rocha. Falsa  acusação  de  estupro  ou  síndrome  da  mulher  de  Potifar. 2017.

Disponível  em:<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI252272,61044-
Falsa+acusacao+de+estupro+ou+sindrome+da+mulher+de+Potifar>.  Acesso em: 20 mar. 2017.
19 SANTOS, Tulio de Aguiar. O valor probatório da palavra da vítima nos crimes regidos pela Lei Maria da Penha
(lei 11340/2006). Disponível em: <https://tulioaguiar.jusbrasil.com.br/artigos/150973163/o-valor-probatorio-da-palavra-da-
vitima-nos-crimes-regidos-pela-lei-maria-da-penha-lei-11340-2006>. Acesso em: 25 mar. 2017.
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Entre este período foi  constatado que teve 72 processos com incidência na Lei  Maria da
Penha, ressalta-se que foi levado em consideração somente os casos que foi enviado ao Ministério
Público seu respectivo Inquérito Policial. 

Dentre estes processos, verificou-se em que 23 processos, as partes tinham tanto o processo
de violência doméstica quanto no âmbito cível. 
Dentre estes 23, deverá ser considerado que um processo de violência doméstica poderá ter dois ou
mais processos no âmbito cível, como por exemplo, um casal que tem um processo de violência
doméstica poderá ter também um processo de divórcio e outro de guarda, pois não houve acumulo
de ações.

Não  foi  só  considerado  processos  em si,  mas  também homologações  extrajudiciais,  que
corresponderam  um  total  de  8  homologações,  3  homologações  extrajudicial  de  alimentos  e  5
homologações extrajudicial de guarda.

Dentre  os  demais  tem-se:  3  processos  de  regulamentação  de  guarda,  6  processos  de
divórcio, 7 processos de alimentos e um processo de regulamentação de visitas.

Portanto, dentre 72 processos com incidência da Lei Maria da Penha, em apenas 23 as partes
tiveram outro processo no âmbito cível ou algum acordo extrajudicial.

Conclui-se que não há qualquer relação entre os processos com incidência da Lei Maria da
Penha e os processos no âmbito cível, pelo menos na comarca de Cianorte, ou seja, com referência
a estes dados, os processos no âmbito cível mais precisamente de direito de família não podem ser
considerados uma fonte para a agressão doméstica.  

É  evidente  que  processos  como divórcio,  guarda  de  menores,  entre  outros,  causam um
transtorno para suas partes, que poderá gerar até fatos mais graves como, por exemplo, a violência
doméstica. O presente projeto verificou se com o desgaste da ação cível poderia ocorrer a violência
doméstica, e sucessivamente um processo com incidência da Lei Maria da Penha. 

Há de se notar que existem famílias com os dois tipos de processos, tanto o de âmbito cível,
tanto com incidência da Lei Maria da Penha, porém, estes casos são praticamente ínfimos perante o
total de processos civis que tramitam na comarca, portanto, não se pode afirmar que os processos
de direito de família são uma fonte geradora para processos com incidência da Lei Maria da Penha.

4 CONCLUSÃO

Apesar da proximidade de atuação da Lei Maria da Penha e do Direito de Família, através da
pesquisa realizada na comarca de Cianorte, se constatou que não há relação entre os dois ramos,
no sentido de que o Direito de Família seria uma fonte para os casos de violência doméstica.

Salienta-se que como verificado, há processos no Direito de Família que as partes também
têm processos de violência doméstica, porém este número é ínfimo perante o total de processos que
tramitam perante a câmara cível, da comarca de Cianorte.

As mulheres sempre foram vistas como inferiores aos homens, sendo que como demostrado,
a Lei Maria da Penha é uma lei que visa igualar os gêneros, porém, para isto, criou políticas para
amparar as mulheres em face dos homens. Entretanto, estas políticas acabam por marginalizar os
homens, sendo que pela força da palavra da vítima, princípio in dubio pró-mulher, os homens ficam
com a imagem de agressor, antes mesmo de se defender.

Esta marginalização criou brechas para que mulheres mal intencionadas utilizassem a Lei
Maria da Penha como uma aliada para coagir seus parceiros. Sendo que para isto, é utilizado um
amplo aparato judiciário, como Polícia, Ministério Público e Magistrados, porém esta movimentação
judiciária é totalmente em vão, pois com a má utilização da Lei, são retirados esforços de processo
que realmente há a violência doméstica e estes são utilizados em falsos processos com incidência
da Lei Maria da Penha.
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A criação de centros de atendimento à violência doméstica, como as delegacias da mulher, foi
um meio de desafogar as delegacias gerais e poder assim, dar um melhor atendimento à vítima de
violência doméstica. Porém, para que seja reduzido a má utilização da Lei Maria da Penha, seria
necessário  que  além  do  aparato  policial  estas  delegacias  contassem  com  atendimento  de
psicólogos, assistentes sociais e defensores públicos, com a finalidade de realizar uma triagem e um
melhor estudo de cada caso, tendo em vista que com esta abordagem poderá deixar de levar um
inocente para atrás das grades, hábito comum nos dias atuais.
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