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A LEI MARIA DA PENHA NO CENÁRIO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: 

 BREVE ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

Marcos KatsudiTanno 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar a importância da criação da Lei Maria da 

Penha para garantir o acesso à justiça para as mulheres vítimas das violências doméstica e 

familiar, bem como apresentar que não somente elas, mas os homens também podem ser 

vítimas e merecem o mesmo acesso à justiça. A partir de uma breve análise, demonstrar-se-ão 

o conceito e as formas de violência doméstica, além do procedimento na aplicação dessa lei. 

Para tanto, demonstrar-se-á a aplicação das medidas protetivas de urgência que poderão ser 

concedidos para as vítimas, além do direito de se retratar e renunciar à representação contra o 

seu agressor perante o juiz competente, na audiência preliminar, que é realizada antes do 

oferecimento da denúncia. Acerca do conteúdo, evidenciar-se-á o contexto da Lei 

11.340/2006 e as dificuldades na aplicação dos princípios da igualdade, da razoabilidade e do 

contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, descrever as consequências de criarem 

condenações com penas mais graves para tentar evitar a reincidência da violência doméstica, 

sendo que a motivação das agressões domésticas e familiar é relacionada com problemas 

sociais e culturais. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Dignidade Humana. Igualdade. 

 

 

MARIA DA PENHA'S LAW ON THE DOMESTIC VIOLENCE SCENARIO: BRIEF 

CRITICAL ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to demonstrate the importance of the creation of Maria da Penha Law to 

ensure access to justice for women victims of domestic and family violence, and to present 

that not only they, but men can also be victims and they deserve the same access to justice. 

From a brief analysis will demonstrate the concept and forms of domestic violence, in 

addition the procedure in the application of this law. To do so, will be demonstrating the 

application of urgent protective measures that may be granted to the victims, and the right to 

retract and renounce complaint against her attacker before the competent judge at the 

preliminary hearing, which is held before the offering of the complaint. About the content, 

will evidence the context of Law 11,340/2006 and the difficulties in applying the principles of 

equality, reasonableness and the contradictory and full defense. Similarly, describe the 

consequences of creating convictions for more serious sentences to try to prevent a recurrence 

of domestic violence, being that the motivation of domestic and family aggression is related 

to social and cultural problems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes da criação da Lei 11.340 de 2006, também conhecida como a Lei Maria da 

Penha, a sociedade e a justiça brasileiras não se importavam e nem aplicavam o seu devido 

valor da justiça em julgar e resolver as questões de violência doméstica, e, após a implantação 

desta Lei, foram incluídas as Medidas Protetivas de Urgência para proteger as mulheres e 

assegurar que sejam respeitadas, além de garantir a integridade da sua dignidade e da 

celeridade processual para questões que envolvem a violência doméstica. 

O principal objeto deste trabalho é abordar os aspectos na aplicação desta Lei, Maria 

da Penha, e seu sistema de proteção, apontando algumas críticas na sua aplicação, em se 

tratando de situações que a vítima esteja agindo de má fé em simular a agressão psicológica 

ou física, supostamente sofrida pelo seu companheiro, uma vez que basta o registro da 

ocorrência da violência doméstica e familiar e que a autoridade responsável perceba indícios 

suficientes de critérios de mera probabilidade e de verossimilhança disponíveis no momento 

para que a vítima pleiteie a aplicação das Medidas Protetivas de Urgência contra o seu 

convivente, sem que ele tenha a chance de se justificar e provar que os fatos narrados são 

falsos. 

Ainda, será apresentada a violação do princípio da igualdade, da razoabilidade e dos 

princípios contraditório e de ampla defesa na aplicação da Lei Maria da Penha, bem como a 

violação do direito da personalidade prevista na Constituição Federal Brasileira. 

Este trabalho faz uma breve análise da Lei 11.340 de 2006 e cita alguns mecanismos 

que poderiam ser utilizados para amenizar as injustiças na aplicação das Medidas Protetivas 

de Urgência, em casos que a vítima esteja agindo ilicitamente para obter vantagem contra o 

seu companheiro, assim como em situações que a vítima deseja renunciar o direito da 

representação contra o seu agressor, perante o juiz competente, e não é possível extinguir a 

punibilidade porque foi vítima do crime de lesão corporal leve ou culposa. 

 

2 CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA 

 

2.1 Lei Maria da Penha e Ratificação do Brasil em Tratados Internacionais  
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A Lei 11.340 de 2006, também conhecida como a Lei Maria da Penha, foi batizada 

como esse nome porque em 1983, na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, a farmacêutica 

Maria da Penha Maia Fernandes foi atingida por um tiro de espingarda por seu marido de 

origem colombiano, naturalizado brasileiro, enquanto ela dormia, e lesionou a sua coluna 

deixando-a paraplégica. Esse ataque pretendia simular um assalto à casa onde moravam. 

Após um período internada no hospital, a vítima retornou para sua casa para continuar 

a sua recuperação. No entanto, o seu esposo a atacou novamente durante o seu banho, em que 

ela recebeu uma descarga elétrica. O agressor tentava simular um acidente doméstico e foi 

acusado pela tentativa de homicídio, pois possuía indícios de premeditação porque,alguns dias 

antes do primeiro ataque, tentou convencer a vítima assinara apólice do seguro de vida, em 

favor do seu marido e também assinar um recibo de venda de seu veículo motor. 

O autor do crime foi pronunciado em outubro de 1986, sendo levado a júri e 

condenado em 1991, mas recorreu e, apenas em 2002, foi condenado definitivamente em uma 

pena de 10 anos e 06 meses, cumprindo quase 1\3 da pena no regime fechado.  

A vítima apresentou uma reclamação em 1998 para os seguintes órgãos: Centro pela 

Justiça e pelo Direito Internacional (CEJIL), bem como para o Comitê Latino-Americano e da 

Comissão Internacional de Direitos Humanos Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM). Assim, consequentemente, a Comissão Internacional de Direitos Humanos 

(CIDH), publicou o relatório 54/2001 e entendeu que ocorreu a impunidade do réu devido à 

lentidão da justiça brasileira, demonstrando a falta de compromisso do poder judiciário em 

relação aos crimes de violência doméstica,além de que não houve reparação à vítima, pois, 

demorou 19 anos a contar da prática do crime até a sentença transitada em julgado. 

Segundo o Relatório nº 54/01 - caso 12.051 - Maria da Penha Maia Fernandes - Brasil: 

 
VIII - RECOMENDAÇÕES: Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser 

instauradas contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias 

para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material 

pelas violações aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em oferecer 

um recurso rápido e efetivo; por manter o caso na impunidade por mais de 

quinze anos; e por impedir com esse atraso a possibilidade oportuna de ação 

de reparação e indenização civil. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

C.I.D.H, 2001). 

 

Este fato repercutiu internacionalmente e o Brasil assumiu o compromisso de 

implantar dispositivos que assegurem os direitos das vítimas de violência doméstica. Uma vez 

que o Brasil ratificou também as obrigações impostas na Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, conhecida como Convenção de 

Belém do Pará, tais como demonstra no artigo 7, alínea "g"a seguinte informação "estabelecer 
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mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada à 

violência tenha efetivo acesso à restituição, reparação do dano e outros meios de 

compensação justo e eficazes"(Brasil, Convenção de Belém do Pará, 1994). 

Assim, com os Tratados e Pactos Internacionais que o Brasil é signatário foram 

aprovados pelo Legislativo e promulgados pelo Presidente da República, possuindo 

aplicabilidade imediata de natureza constitucional. Conforme previsto no artigo 5º, § 1º, §2º, 

§3º, da Constituição Federal Brasileira: 

Art. 5º,Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais.(BRASIL, Constituição Federal Brasileira, 1988). 

 

Com a aprovação do tratado internacional no Congresso Nacional, o Presidente da 

República poderá ratificar por meio de decreto, adquirindo a sua aplicação. Esclarece Alberto 

do Amaral Júnior que: 

O Supremo Tribunal Federal entende que a aprovação pelo Congresso e o depósito 

do instrumento de ratificação no exterior não bastam para assegurar a vigência do 

tratado no território brasileiro. É imprescindível na opinião da Suprema Corte a 

promulgação de decreto presidencial, que introduza o tratado na ordem interna 

(AMARAL, 2008, P. 69). 

 

Após o Brasil assumir o cumprimento às Convenções e aos Tratados Internacionais, 

no ano de 2002, cinco Organizações Não-Governamentais (ONGs), ligadas com questões de 

violências domésticas, sob a coordenação da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, elaboraram o projeto e, após a aprovação do Senado Federal e sancionada pelo 

Presidente da República, entrou em vigor a Lei Maria da Penha no mês de setembro de 2006.  

 

3 TRATADO INTERNACIONAL - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

3.1 Aplicação dos Direitos Humanos  
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Os Tratados e Convenções Internacionais sobre os temas de direitos humanos tiveram 

força de emendas constitucionais no Brasil, após serem aprovados nas duas casas do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos respectivos votos, conforme 

previsto no artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal. Dessa forma,o Estado assume o papel na 

tutela da dignidade humana que abrange os direitos fundamentais das primeira e segunda 

gerações. 

 Conforme entendimento do Valeriode Oliveira Mazzuoli sobre aplicabilidade dos 

direitos humanos: 
A hierarquia constitucional dos tratados de proteção dos direitos humanos 

não serve apenas de complemento à parte dogmática da Constituição, 

implicando, ainda, o exercício necessário de todo o poder público - aí 

incluso o Judiciário - em respeitar e garantir a plena vigência desses 

instrumentos. Disto decorre que a violação de tais tratados constitui não só 

em responsabilidade internacional do Estado, mas também na violação da 

própria Constituição que os erigiu à categoria de normas 

constitucionais(MAZZUOLI, 2008, p. 96). 

 

A aplicação da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas visa garantir que 

o ser humano seja livre, tratado com igualdade e de forma digna, pois, conforme o 

entendimento de Noberto Bobbio, o princípio da dignidade da pessoa, que é a base da 

Declaração dos Direitos Humanos, é sustentado por três fases, também classificadas como: 

primeira geração, a qual valoriza o direito do indivíduo, que o acompanha naturalmente desde 

o nascimento, contra o poder absoluto do Estado. A segunda geração é o direito à igualdade e 

cobra uma ação positiva do Estado para garantir o direito do indivíduo e a terceira geração 

que seria o direito de viver em um ambiente não poluído (BOBBIO, 2004, p. 5-6). 

 

3.2 Reconhecimentos de direitos igualitários entre os homens e mulheres na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos,doravante D.U.D.H, proclamada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948, estabelece que todo ser humano que sofrer de 

violência de qualquer espécie será vítima de violação dos direitos humanos, independente de 

sexo, raça, cor ou local de nascimento. Conforme previsto no artigo 2º, D.U.D.H: 

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  

2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 

jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, 

quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, 
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quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. (ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA, D.U.D.H, 1948) 

 

Sendo assim, reconhece-se que todos os membros de uma família humana devem ser 

respeitados em sua dignidade e em seu direito ao acesso à justiça e à liberdade, conforme o 

artigo 10º, da D.U.D.H: "todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e 

pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos 

e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele" (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, D.U.D.H, 1948). 

A vítima de um dos membros da família,sendo do sexo masculino ou do sexo 

feminino, ou ainda de relações homoafetivas que possuem vínculos de afeto, são reconhecidos 

como entidade familiar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, doravante STF,ao 

julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4277 e Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental ADPF 132, reconheceram a união estável para casais do mesmo 

sexo(BRASIL, STF, 2011). Assim, conforme o entendimento jurisprudencial, a Lei Maria da 

Penha é aplicada para uniões homossexuais entre mulheres, adotando, por exemplo, a 

restrição de visitas ao filho adotado ou não, o afastamento do lar da agressora e a fixação de 

alimentos conforme previsto na esfera familiar, penal e civil.  

O Sérgio Ricardo de Souza comenta sobre o Artigo 5º, parágrafo único, da Lei 

11.340/2006. 

Inclusive as agressões praticadas por uma companheira de uma relação 

homoafetiva se enquadram na norma, dentro do conceito de qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação, não deixando dúvidas a este 

respeito o parágrafo único deste artigo ao estabelecer que as relações 

pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.(SOUZA, 

2007, p. 48). 

 

Entretanto, para uniões homossexuais entre homens, não são aplicadas as proteções 

previstas na Lei 11.340/2006, pois ocorre a discriminação por gênero, conforme o artigo 5º, 

parágrafo único, da Lei 11.340 de 2006, o qual informa que as relações pessoais previstas 

nesta Lei independem de orientação sexual. 

Art. 5
o
  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; 
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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. (BRASIL, Lei 11.360, 2006) 

 

Não se estende a aplicação da Lei Maria da Penha quando a vítima da agressão for do 

sexo masculino, mesmo quando originadas no ambiente familiar, violando o reconhecimento 

igualitário entre homens e mulheres na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

4 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

4.1 Como Classificara Violência Doméstica 

 

A Lei Maria da Penha classifica a violência doméstica de várias formas e não possui 

um rol taxativo, ela é exemplificativa, pois, poderá o legislador interpretar o tipo de violência 

doméstica que a vítima sofreu, sendo física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, 

conforme previsto no artigo 7º, da Lei 11.340 de 2006. 

Segundo o artigo. 7º, da Lei 11.340/2006 são formas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher: 

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 autoestima 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.(BRASIL, Lei 11.340, 2006). 
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As formas de violência domésticas elencadas no artigo 7º, citados acima como,por 

exemplo,a violência psicológica, o dano moral e a integridade física e as vias de fato, que não 

deixam marcas, portanto, são difíceis de serem provadas. No entendimento da Maria Berenice 

Dias: 

Cabe ao réu comprovar que não a agrediu. Apesar de se tratar de prova 

negativa, difícil de ser produzida, empresta-se mais credibilidade à palavra 

de quem procedeu ao registro da ocorrência. Não é necessária a presença de 

hematomas, arranhões, queimaduras ou fraturas (DIAS, 2015, p. 71). 

 

Na violência psicológica o agente pratica a agressão emocional contra a vítima, por 

meio de xingamentos, aplicação de palavras depreciativas e humilhações. Rogério Sanches 

Cunha e Ronaldo Batista Pinto explicam que: 

Por violência psicológica entende-se a agressão emocional. O 

comportamento típico se dá quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou 

discrimina a vítima, demonstrando prazer quando vê o outro se sentir 

amedrontado, inferiorizado e diminuído, configurando a vis compulsiva. 

(CUNHA; PINTO, 2012, p. 63). 

 

Na ocorrência da violência doméstica, o juiz poderá aplicar uma medida protetiva de 

urgência para a mulher, sem a necessidade de elaboração de laudo técnico ou de perícia, no 

entanto, em geral, as vítimas de crimes de estelionato, furto, roubo, sequestro e abuso sexual 

também sofrem de dano emocional, sendo que a justiça ampara a devida proteção para as 

vítimas de ambos os sexos. Já na Lei 11.340/2006, o juiz competente concede a medida 

protetiva de urgência motivada por violência psicológica apenas para as mulheres, o que 

configura uma discriminação injustificada de gênero. 

Assim, quando ocorre a violência psicológica contra o seu companheiro, não é 

aplicada nenhuma proteção ou penalidade, propiciando a proteção apenas quando a vítima for 

mulher, pois, em situações em que o homem é vítima de agressão física ou psicológica da sua 

companheira, ele não é amparado por nenhuma medida de proteção da Lei Maria da Penha.  

Citar-se-á,por exemplo, o caso da doceira Margareth Aparecida Marcondes que foi 

acusada de envenenar adolescentes com bombons e foi condenada a 30 anos e 03 meses de 

prisão em regime fechado, sendo condenada no Tribunal do Júri de Curitiba, realizada em 08 

de agosto de 2017. Além da condenação de 10 anos e 08 meses de prisão por tentativa de 

homicídio triplamente qualificada contra o ex-companheiro. Na época, os dois residiam na 

cidade catarinense de Joinville e ela agrediu o homem na cabeça como rolo de macarrão para 

evitar que o seu ex-companheiro não informasse às autoridades sobre o envenenamento dos 

bombons.Na reportagem do Paraná Portal UOL (2017) demonstra a seguinte informação: 
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A doceira Margareth Aparecida Marcondes foi condenada a 30 anos e três 

meses de prisão em regime inicial fechado, por quatro tentativas de 

homicídio. Ela é acusada de enviar brigadeiros envenenados a adolescente 

Thalyta Teminski, o caso aconteceu em março de 2012, em Curitiba 

(Margareth A. M. cometeu o crime de enviar brigadeiros envenenados à 

adolescente Thalyta T. na cidade de Curitiba e as agressões contra seu 

marido foram na cidade de Joinville - SC, "grifo meu"). A sentença foi 

proferida pelo Tribunal do Júri na madrugada desta terça-feira (8), na capital 

paranaense, ao fim do julgamento que durou mais de 12h. (AZEVEDO, 

REDAÇÃO PARANA PORTAL, 2017). 

O caso 

O crime contra as adolescentes teria sido praticado, conforme a acusação, 

porque a doceira queria adiar a festa de aniversário de Thalyta, deixando a 

garota doente. Isso aconteceu porque a doceira gastou os R$ 8 mil recebidos 

antecipadamente pela comida, a decoração e a confecção dos convites da 

festa de 15 anos da jovem e não teria mais como cumprir com o prometido. 

Ela, então, teria colocado veneno de rato nos brigadeiros e mandado por 

meio de um taxista para a casa da adolescente. Com a ingestão dos doces, 

Thalita ficou quatro dias em coma e outros setes na Unidade de Terapia 

Intensiva (REDAÇÃO PARANA PORTAL, 2017). 

 

O fato também é noticiado no site de notícias do G1.Globo (2017), informando a 

agressão que a doceira Margareth Aparecida Marcondes efetuou em seu marido. 

Agressão ao marido 

De acordo com a polícia, a doceira agrediu o ex-marido quando ele 

descobriu o crime. Ainda conforme a polícia, ela deu golpes de rolo de 

macarrão no ex-marido, que foi encontrado desacordado dentro de casa, em 

Joinville, Santa Catarina (JUSTI, G1 GLOBO, 2017). 

 

No caso acima, o ex-marido da doceira Magareth Aparecida Marcondes foi amparado 

pelo artigo 121, §2º, incisos I, III, IV, e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tentativa 

de homicídio triplamente qualificada, sem direito a nenhuma proteção prevista na Lei da 

Maria da Penha. 

 

4.2 Princípio da Igualdade 

 

A Constituição Federal Brasileira não admite a discriminação em razão da 

sexualidade, pois todos são iguais perante a lei. O Supremo Tribunal Federal entendeu que "o 

texto constitucional proíbe expressamente o preconceito em razão do sexo ou da natural 

diferença entre homens e mulheres, afirmando a existência de isonomia entre os sexos" 

(MORAES, 2014, p. 40). A Lei Maria da Penha busca uma igualdade entre a mulher e o 
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homem, porque decorrente de costumes, aspectos culturais e sociais, em que a família era 

provida pelo homem, a mulher era inferiorizada pelos demais. 

Atualmente, ao longo do tempo, foram criados vários tipos de famílias as chamadas 

famílias plurais, as quais vão se formando conforme o momento histórico em que se 

encontram. Dentre elas é comum existir situações em que a mulher é a principal provedora da 

família. A Maria Berenice Dias (2013) comenta que "a emancipação feminina e o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho levaram-na para fora do lar. Deixou o homem de ser o 

provedor exclusivo da família, e foi exigida sua participação nas atividades domésticas". 

Assim, a aplicação do princípio da igualdade não vincula somente ao legislador, mas 

ao intérprete também, que devem assegurar que a lei será aplicada de modo a não gerar 

desigualdades, nem conter normas que estabeleçam privilégios. É necessário que sejam 

assegurados os direitos a todos. 

A Constituição Federal Brasileira prevê que todos os brasileiros são iguais perante a 

lei em direitos e obrigações, conforme previsto no artigo 5º, inciso. I, da Constituição Federal 

Brasileira, entretanto, a Lei 11.340/2006, tenta solucionar um problema de ordens social e 

cultural, através da aplicação de penas mais severas, mas, não soluciona o real problema da 

violência doméstica.  

Como ressalta os autores: Eduardo Henrique Alferes, Eron Veríssimo Gimenes e 

Priscila Bianchini de Assunção Alferes: 

Outras inúmeras críticas têm sido tecidas pela doutrina acerca não só da 

elaboração da Lei, mas de atecnias e incongruências diante do sistema penal 

e processual penal vigente, exigindo, assim, do operador da norma, um 

maior esforço para harmonizar e operacionalizar os institutos às regras 

estabelecidas pela Lei nº 11.340/2006. Com importante objetivo de proteção 

da mulher vítima de violência de gênero, a Lei Maria da Penha tem sido, 

lamentavelmente, palanque político para o populismo penal (ALFERES, E; 

ALFERES, P; GIMENES, 2016, p.17). 

 

 Ocorre um problema de aspecto histórico em uma educação machista em sociedade 

patriarcal, no qual apenas a aplicação de penas mais rigorosas não conseguirá alterar a 

frequência de violência doméstica. A Constituição Federal Brasileira de 1988 defende a 

aplicação do princípio da Igualdade: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição(BRASIL, Constituição Federal Brasileira, 1988). 
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Ocorre na Lei Maria da Penha a aplicação de uma discriminação por gênero, pois em 

casos que a vítima for masculina e estiver sofrendo de uma das formas de violência doméstica 

definidas nesta lei, não serão aplicadas as punições e proteções ao homem, violando o 

princípio da igualdade. Alexandre de Morais comenta sobre o princípio da igualdade: 

A desigualdade da lei se produz quando a norma distingue de forma não 

razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. 

O intérprete/autoridade pública não poderá aplicar as leis e atos normativos 

aos casos concretos de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias. 

Ressalte-se que, em especial o Poder Judiciário, no exercício de sua função 

jurisdicional de dizer o direito ao caso concreto, deverá utilizar os 

mecanismos constitucionais no sentido de dar uma interpretação única e 

igualitária às normas jurídicas (MORAES, 2014, p. 35-36). 

 

Conforme o entendimento de Alexandre de Morais sobre o princípio da igualdade 

ocorreu o seguinte fato em um Juizado Especial Criminal do Estado de Mato Grosso. O juiz 

Mário Roberto Kono de Oliveira, atendendo o princípio da igualdade e para diminuir a 

desigualdade da lei, determinou a aplicação, por analogia,das medidas protetivas da Lei Maria 

da Penha, por não existir uma lei específica quando o homem é a vítima de violência 

doméstica. No caso concreto,a ré causou agressões físicas, psicológicas e danos materiais ao 

seu ex-companheiro, porque não aceitava o fim do relacionamento, conforme descrito na 

seguinte reportagem do site G1.Globo: 

O juiz titular do Juizado-Especial Criminal Unificado de Cuiabá, Mário 

Roberto Kono de Oliveira, determinou, nesta quarta-feira (29.10.2008), a 

aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de um homem que 

vem sofrendo constantes ameaças da ex-companheira depois do fim do 

relacionamento. Na decisão do magistrado, há elementos suficientes para 

demonstrar a necessidade, por analogia, da aplicação da Lei 11.340/2006, 

mais conhecida como Lei Maria da Penha. 

Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a decisão judicial 

determinou que a ré deve ficar a uma distância superior a 500 metros do ex-

marido, incluindo sua moradia e local de trabalho. Ela ainda deve se abster 

de manter qualquer contado com ele, seja por telefone, e-mail ou qualquer 

outro meio direto ou indireto de comunicação. O juiz advertiu que, no caso 

do descumprimento, a ré pode ser enquadrada pelo crime de desobediência e 

até mesmo ser presa. 

No pedido, o ex-marido que vem sofrendo agressões físicas, psicológicas e 

financeiras por parte da ré, instruiu o pedido com vários documentos, como 

registro de ocorrência, pedido de exame de corpo de delito, nota fiscal de 

conserto de veículo avariado pela ex-companheira e diversos e-mails 

difamatórios e intimidatórios enviados por ela. 

Ele requereu a aplicação da Lei Maria da Penha, por analogia, já que não 

existe lei similar a ser aplicada quando o homem é vítima de violência 

doméstica. 

Reconhecendo a necessidade incontestável da Lei Maria da Penha, que 

consistiu em trazer segurança à mulher vítima de violência doméstica e 

familiar, o juiz Mário Kono de Oliveira admitiu que, embora em número 

consideravelmente menor, existem casos em que o homem é quem vem a ser 
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vítima, segundo o magistrado, por sentimentos de posse e de fúria que levam 

a todos os tipos de violência, diga-se: física, psicológica, moral e financeira. 

O magistrado ainda enfatizou que o homem não deve se envergonhar em 

buscar socorro junto ao Poder Judiciário para fazer cessar as agressões das 

quais vem sendo vítima.  

E compete à Justiça fazer o seu papel de envidar todos os esforços em busca 

de uma solução de conflitos, em busca de uma paz social. (G1 GLOBO, 

2008). 
 

Conforme a reportagem acima, apesar de, via de regra, a mulher ser a principal vítima 

de violência doméstica, principalmente,quando seu companheiro possui tendência à prática de 

violência e o sentimento de posse sobre a sua companheira, a justiça possui o dever de 

protegê-las. Entretanto, existem situações em que é necessária a ampliação na aplicação 

dessas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha para outras espécies de violências 

em casos que a vítima é do sexo masculino ou em questões de violência domésticas que 

envolvem relações homoafetivas masculinas.  

O Código Penal Brasileiro possui a previsão para crimes praticados no âmbito 

doméstico e seria uma das modalidades de circunstâncias agravantes: 

Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 

constituem ou qualificam o crime: 

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma 

da lei específica (BRASIL, Código Penal Brasileiro, 1940). 

 

Na Legislação Penal Brasileira possui tipificação de crimes de ameaça, lesão corporal, 

perturbação da ordem, e vias de fato, sendo possível agravar a pena em casos que se 

relacionem com questões domésticas e familiares.Conforme o entendimento da Maria 

Berenice Dias, "o Código Penal não faz distinção quanto ao gênero da vítima e nem à 

orientação sexual dos integrantes do núcleo familiar. Basta o fato de a agressão decorrer no 

âmbito familiar ou de afeto para configurar-se o delito como qualificado" (DIAS, 2015, p. 

82).A aplicação do Código Penal Brasileiro está respeitando o princípio da igualdade. No caso 

da vítima de violência doméstica ser homem, não possui nenhuma proteção ou benefício 

perante a lei. 

 

4.3 Aplicação das Medidas Protetivas de Urgência com Base na Veracidade dos Fatos da 

Vítima 

As polícias civil e militar, o Ministério Público e o Juiz possuem o encargo de deter o 

agressor de praticar as violências contra a mulher e devem agir imediatamente, assim que 

tomarem o conhecimento dos fatos que configuram a violência doméstica, através do registro 
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feito pela vítima sobre a ocorrência, bem como da iniciativa dela para pedir a proteção por 

meio das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. No entendimento 

da Maria Berenice Dias comenta que: 

Para o juiz, é necessário ser provocado para que tome providências sobre a 

violência doméstica e estas estão condicionadas à vontade da vítima. Ainda 

que a mulher proceda ao registro da ocorrência, é dela a iniciativa de pedir 

proteção por meio de medidas protetivas de urgência (DIAS, 2015, p. 138). 

 

Ou seja, ocorre o critério de atribuir exclusivamente à palavra da vítima, imperando a 

presunção da veracidade sobre os fatos narrados que ocorreu uma agressão doméstica. 

Consequentemente, será instaurado o inquérito policial pelo órgão competente e aplicação de 

medidas protetivas de urgência, conforme previsto no artigo 19 da Lei 11.340/2006. 

Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, 

a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.  

§1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério 

Público, devendo este ser prontamente comunicado (BRASIL, Lei 11.340, 

2006). 
 

Segundo a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência serão aplicadas 

imediatamente, sem que seja ouvida a parte contrária ou o Ministério Público, violando o 

direito do contraditório e o da ampla defesa. Pois, há situações que não havendo antes, uma 

oitiva da parte contrária, para apuração dos fatos, ocorrerá o risco da banalização no uso desta 

medida protetiva, que possui a finalidade de proteger vítimas que necessitam realmente de 

proteção de companheiros com históricos violentos. 

A aplicação de medidas protetivas de maneira imediata e sem direito ao contraditório e 

à ampla defesa podem causar atitudes extremas de protestos do suposto agressor, como 

exemplo disso há o fato que ocorreu em junho de 2017, na frente do Fórum de Sarandi - PR, 

em que um homem se acorrenta na cerca do Fórum, após a sua mulher pedir a aplicação das 

medidas protetivas. A indignação da parte do companheiro ocorreu porque houve a aplicação 

das medidas protetivas de urgência sem que ele tivesse o direito de expressar a sua versão dos 

fatos, além de não poder retornar à sua casa e nem de trabalhar.Conforme a reportagem 

realizada pela Rede Massa SBT: 

A justiça determinou que o senhor Reginaldo Teixeira dos Santos, 40 anos,  

mantenha-se afastado por pelo menos 200 metros de distância da sua mulher. 

A determinação ocorreu após depoimento da esposa de Reginaldo, tendo 

alegado que ele foi agressivo logo após visualizar no aparelho celular 

algumas mensagens no aplicativo WhatsApp da mulher, Reginaldo 

arremessou o aparelho no chão.O casal trabalha junto, Reginaldo é azulejista 

e a esposa aplica rejunte. Com a decisão, ele não pode morar na casa e nem 

trabalhar. Revoltado com a notificação, nesta manhã, ele foi até a sede do 
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Fórum de Sarandi e se acorrentou à grade da entrada do Poder Judiciário, 

durante entrevista ao repórter Índio Maringá da Rede Massa, SBT (VIEIRA, 

Maringá Manchete, 2017). 

Uma vez que a Lei Maria da Penha é bastante severa, são aplicadas imediatamente as 

condições impostas nas tais medidas, e, somente no final da instrução e no julgamento que o 

réu será interrogado perante o juízo competente, o qual, conforme o volume de processos 

urgentes que estiverem tramitando na Vara Criminal competente, analisará os fatos em juízo 

somente após alguns meses, gerando grande prejuízo ao réu. 

Assim, para filtrar as possíveis injustiças nos casos que não se enquadrariam nos 

requisitos essenciais para aplicação da Lei Maria da Penha, que são as violências doméstica 

e/ou familiar, ou situações em que haja relação íntima de afeto e ocorra a violência de gênero, 

no sentido do poder de dominação do homem sobre a submissão da mulher, o juiz competente 

poderia designar uma Audiência de Justificação, intimando as partes envolvidas nos fatos, na 

mesma semana em que foi aplicada a medida protetiva, apesar de não prevista em lei, para 

que sejam ouvidas as partes envolvidas. Na sequência, seria decido a possibilidade da 

revogação da medida protetiva de urgência ou manter sua vigência, uma vez que ainda não 

foram ouvidos o agressor e nem o Ministério Público. 

 

5 APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVASDE URGÊNCIA 

 

5.1 A Inexistência do Contraditório e da Ampla Defesa 

 

Após a mulher ter feito o boletim de ocorrência e requerer a concessão das medidas 

protetivas de urgência, o agressor será intimado da decisão da autoridade judiciária e será 

obrigado a seguir de imediato as condições impostas nas tais medidas que seriam a suspensão 

da posse ou restrição do porte de armas; afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 

com a ofendida; proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; 

proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; suspensão ou proibição de visitas aos dependentes menores e a 

obrigação na prestação de alimentos provisionais ou provisórios,conforme previsto no artigo 

22, da Lei Maria da Penha. 

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 

em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, 

entre outras: 
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I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao 

órgão competente;  

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação; 

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 

equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios (BRASIL, Lei 

11.340, 2006). 
 

Apesar de que no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é assegurado o 

contraditório da parte contrária, em que os acusados possuem o direito ao acesso de todos os 

meios e recursos para obtenção do contraditório e da ampla defesa. Na Lei 11.340/2006, após, 

a vítima requerer a aplicação da medida protetiva de urgência para questões de violência 

domésticas e familiar, basta a palavra da vítima, em informar ao juízo competente que sofreu 

novamente uma ameaça de seu companheiro e o juiz competente ordenará a expedição de 

mandado de prisão para o autor da violência. Eduardo Henrique Alferes, e seus colaborares 

comentam o seguinte: 

Ora, a própria natureza da medida protetiva voltada à violência doméstica é 

de urgência, e sendo assim, não se aplica o contraditório. A defesa do autor 

da agressão deverá intervir na decretação da medida cautelar de urgência 

apenas posteriormente a sua decretação, apresentando seu argumento. O 

argumento sendo outro deverá apresentar o recurso cabível. É o chamado 

contraditório diferido (ALFERES, E.; ALFERES, P.; GIMENES, 2016, p. 

62). 
 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa garantem a igualdade de direitos para 

ambas as partes e o direito de ação e de defesa, sendo um princípio constitucional e também 

previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, chamada Pacto de São José da 

Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e foi ratificado pelo Congresso Nacional no Decreto 

Legislativo nº 27, artigo 8º: 

Art. 8º, Garantias Judiciais: Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 

devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 

competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 

apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se 

determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal 

ou de qualquer outra natureza.(BRASIL,Decreto Legislativo, 1992). 

No entanto, a vítima, ao se apresentar à Delegacia de Polícia para dar queixa da 

agressão sofrida pelo seu companheiro, terá anexado seu depoimento ao boletim de ocorrência 
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pela autoridade policial, assim como os documentos e as provas fornecidas por ela, a 

descrição sucinta dos fatos e a indicação das medidas solicitadas pela ofendida, que será 

encaminhado em 48 horas ao juízo competente, sendo que não é obrigatório o 

acompanhamento do depoimento do réu ou o exame de corpo de delito, violando os princípios 

do contraditório e da ampla defesa que garantem a igualdade de direitos. 

 

5.2 Direito de se Justificar pelo Descumprimento das Condições Impostas nas Medidas 

Protetivas de Urgência 

 

Após a autoridade competente conceder à vítima a medida protetiva de urgência e 

intimar o agressor, caso ocorra alguma transgressão de uma das condições, o juiz poderá 

decretar a prisão preventiva de ofício pelo descumprimento das condições impostas a ele, sem 

a necessidade de ser ouvido antes, conforme previsto no artigo 20, da Lei 11.310.2006. 

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 

policial. 

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem (BRASIL, Lei 11.340, 

2006). 

 

Entretanto, existe o entendimento de alguns juízes, por cautela, que designam 

Audiência de Advertência, apesar de estar na fase de inquérito policial, assim que recebem a 

reclamação da vítima que o seu companheiro está violando as referidas condições.  

Na Audiência de Advertência é ouvido o agressor para ser advertido de que, caso 

viole novamente as condições impostas a ele, será decretada a prisão preventiva para garantir 

a segurança da vítima. Todavia, no caso do indiciado justificar que não houve a intenção de 

violar as condições impostas e foi a vítima que o chamou, ou ainda, ligou para que ele a 

encontre e os fatos narrados pela vítima são falsos, será instruído para que ele não se 

aproxime dela até que realize a audiência preliminar, previsto no artigo 16, da Lei 

11.340/2006, ou a audiência de instrução e julgamento, na qual serão inquiridas todas as 

pessoas envolvidas nos fatos e serão produzidas todas as provas necessárias em audiência. 

O objetivo da aplicação da Audiência de Advertência é evitar que ocorram injustiças 

em se prender um inocente, uma vez que ainda se está fase de inquérito policial e ainda não 

ocorreu a Audiência Preliminar para perguntar à vítima sobre o interesse em representar 

contra o seu agressor ou de renunciar e arquivar o inquérito policial. 
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6 AUDIÊNCIA PRELIMINAR E INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO  

 

6.1 Direito de Retratação da Vítima em Audiência Preliminar 

 

As ações de violência domésticas são crimes de ações penais públicas condicionados à 

representação da vítima e, antes do oferecimento da denúncia, é designada a audiência 

preliminar para que a ofendida possa expressar perante o juiz a sua vontade de representar 

contra o seu agressor ou a renúncia expressa na continuação da ação que, consequentemente, 

gerará a revogação da medida protetiva de urgência e o arquivamento do processo, conforme 

previsto no artigo 16, da Lei Maria da Penha: 

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 de ouvido o Ministério Público 

(BRASIL, Lei 11.340, 2006). 

 

Ainda assim, apesar da previsão expressa no artigo 16 da Lei Maria da Penha de ser 

admitida a renúncia à representação da ofendida, a jurisprudência entende que o juiz, ao 

designar audiência preliminar de ofício, está violando o princípio da dignidade da pessoa 

humana porque estaria causando um constrangimento à vítima por tentar relembrar 

novamente os momentos da violência doméstica ao expressar sua vontade de processar o 

agressor, conforme decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança RMS 34607 

MS, 2011/0125257-7 (STJ). 

STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

RMS 34607 MS 2011/0125257-7 (STJ) 

 

Ementa:PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE 

NATUREZA LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR.AUDIÊNCIA DO ART. 16, DA LEI MARIA DA PENHA . 

REALIZAÇÃO EX OFFICIO IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA NO SENTIDO DE SE 

RETRATAR DA REPRESENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme 

entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a ação 

penal, nos casos de lesão corporal de natureza leve em violência doméstica e 

familiar contra a mulher é de natureza pública condicionada à representação. 

RESP 1097.042/DF. 2. Acerca da representação apresentada pela vítima para 

a condição de procedibilidade da persecutio criminis, tem-se que tal ato 

prescinde de formalidades, bastando o registro da notícia-crime perante a 

autoridade policial. Precedente. 3. A audiência de que trata o art. 16 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21309354/recurso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-rms-34607-ms-2011-0125257-7-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21309354/recurso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-rms-34607-ms-2011-0125257-7-stj
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da Lei n.º 11.340 /06 não deve ser realizada ex officio como condição da 

abertura da ação penal, sob pena de constrangimento ilegal à mulher, 

vítima das violências doméstica e familiar, pois configuraria ato de 

ratificação da representação, inadmissível na espécie. 4. A realização da 

referida audiência deve ser precedida da manifestação de vontade da 

ofendida, se assim ela o desejar, em se retratar da representação 

anteriormente registrada, cabendo ao magistrado verificar a espontaneidade e 

a liberdade na prática do referido ato. Precedentes. 5. Recurso provido para 

conceder a ordem. (BRASIL, STJ, 2011) 

 

Entretanto, apesar do entendimento da jurisprudência de que a Audiência Preliminar, 

previsto no artigo 16, da Lei 11.340/06, ocorreria somente após o pedido expresso da vítima 

para evitar o constrangimento desnecessário para a mulher, há juízes que continuam 

designando de ofício a Audiência Preliminar e intimando as vítimas da violência doméstica 

para manifestar, perante o juiz, o seu desejo de continuar ou arquivar o inquérito policial. Esta 

atitude se dá porque possuem o entendimento que existem casos em que a vítima tivera 

reatado o relacionamento com seu companheiro e deseja a renúncia à representação, 

principalmente, para os casos que envolvam os crimes de ameaça e de vias de fato, 

respeitando, assim, o princípio da economia processual. 

Nesses casos, existe também a opção de a ofendida ser intimada para audiência 

preliminar e optar em não comparecer à referida audiência, ocorrendo a renúncia tácita, pois 

demonstrou o desinteresse em dar prosseguimento da ação, conforme previsto no artigo 16, da 

Lei Maria da Penha. 

À exceção dessa regra, estão os casos em que há o envolvimento de lesão corporal 

leve ou culposa, resultante da violência doméstica e familiar contra a mulher, pois será um 

crime de ação penal pública incondicionada. Portanto, mesmo que a vítima tenha retomado o 

relacionamento com o seu cônjuge e que aquele incidente foi um caso único e isolado, 

causado por motivos particulares de ciúmes ou ainda que, no momento do fato o casal 

estivesse alcoolizado e, no calor do momento, ocorreu a lesão corporal leve ou culposa contra 

a mulher, não é possível extinguir o processo, apesar de a vítima manifestar seu desejo 

perante o juiz na audiência preliminar, conforme descrito na Súmula 542, do Supremo 

Tribunal de Justiça "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante da violência 

doméstica contra a mulher é pública incondicionada" (BRASIL, STJ, 2015). 

Nos crimes mais graves como, por exemplo, o crime de estupro contra a mulher, 

previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, cuja pena é de seis a dez anos de reclusão,é 

classificado como ação penal pública condicionada à representação, para as mulheres com a 

idade igual ou superior a 18 anos de idade, e a conduta do agressor não resultar lesão corporal 
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de natureza grave ou morte,podendo a vítima optar em não representar contra o seu agressor. 

André Nicolitt (2014) comenta "o direito de representação, como o direito de queixa, também 

pode ser objeto de renúncia, que importará em causa de extinção da punibilidade." 

O artigo 225, do Código Penal Brasileiro, prevê que o crime de estupro, cuja conduta 

não resulte em lesão corporal de natureza grave, ou resulte em morte, ou se a vítima não é 

menor de 18 anos será considerada ação penal pública condicionada à representação. 

Art. 225 nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se 

mediante ação penal pública condicionada à representação (redação dada 

pela Lei nº 12.015, de 2009). 

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 

incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 

vulnerável (BRASIL, Código Penal Brasileiro, 1940). 

 

Na Lei Maria da Penha, em regra, existe a previsão de a vítima renunciar à 

representação, no entanto, nos casos de lesão corporal leve ou culposa resultante de violência 

doméstica, cuja pena é de três meses a um ano de detenção, podendo ser aumentada em 1/3 

quando envolve violência doméstica, previsto no artigo 129, caput, §9, do Código Penal 

Brasileiro, apesar de a pena ser mais branda, a vítima não possui o direito de se retratar em 

juízo. 

A manifestação da vítima em retratar e arquivar o processo somente terá efeito em 

crimes de ameaça e devias de fato relacionados com a violência doméstica e familiar, não 

sendo possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos praticados em decorrência de 

violência doméstica, prejudicando o livre arbitro da mulher em conceder o perdão ao seu 

companheiro e retomar o relacionamento para manter o núcleo familiar. 

 

6.2 Vedação na Aplicação de Suspensão Condicional do Processo na Lei Maria da Penha 

 

No âmbito do processo que envolve os crimes de violência doméstica e familiar em 

que ocorra uma lesão corporal leve ou culposa contra a mulher, cuja pena é de 3 (três) meses a 

1 (um) ano de detenção, podendo ser aumentada em 1/3 a pena, o acusado não poderá ter o 

direito do benefício da suspensão condicional do processo, conforme previsto no artigo 41, da 

Lei Maria da Penha "aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/1995" (BRASIL, Lei 

11.340, 2006). 

No entanto, nos outros casos de crimes de lesão corporal leve ou culposa que não 

envolva a relação de violência doméstica e o acusado não esteja sendo processado ou tenha 
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sido condenado por outro crime,é aplicado o benefício da suspensão condicional do processo 

previsto no artigo 89 da Lei 9.099/1995. Vale ressaltar que isso não se aplica apenas para 

infrações de menor potencial ofensivo previstas aos processos do juizado especial, mas sim 

em todos aqueles cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 (um) ano, podendo, a pena 

máxima,ser superior a 2 (dois) anos. 

Art. 89, da Lei 9.099/95 - Nos crimes em que a pena mínima cominada for 

igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério 

Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena,previsto no 

artigo 77, do Código Penal (BRASIL, Lei 9.099, 1995). 

 

A vedação na aplicação do benefício da suspensão condicional do processo ao acusado 

por ter praticado os crimes de lesão corporal leve ou culposa que estão relacionadas à 

violência doméstica e familiar, condenará o réu em uma pena privativa de liberdade em 

regime aberto, prejudicando no sustento familiar do casal, pois, nos casos em que o casal reata 

o relacionamento e sobrevindo a sentença condenatória, o seu companheiro terá dificuldades 

em encontrar um emprego porque toda vez que o empregador exigir que apresente a certidão 

de antecedentes criminais irá constar o registro criminal pela condenação do crime da Lei 

Maria da Penha. 

Nesse ínterim, estará prejudicando a dignidade humana porque interfere na qualidade 

de vida do casal conjugal, ocorre a violação do vínculo que existe do direito da personalidade 

com a felicidade familiar. A Constituição Federal prevê que o Estado tem o dever de proteger 

a família, conforme descrito no artigo 227: 

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, Constituição Federal 

Brasileira, 1988). 

 

Com a falta da presença do Estado em promover a assistência necessária para garantir 

o mínimo da dignidade humana, ou com o estigma social que cônjuge carregará ao possuir 

antecedentes criminais devido à condenação na Lei Maria da Penha, ele terá dificuldade em 

obter um bom emprego para sustentar a sua família, consequentemente, haverá a ausência da 

felicidade familiar, violando um dos direitos fundamentais previsto no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal Brasileira: o direito de viver com dignidade. 
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6.3 Sobre a Efetividade da Aplicação da Sentença Condenatória 

 

A simples aplicação da sentença condenatória pela aplicação de penas mais pesadas 

não garantirá a eliminação da violência doméstica no Brasil, devido à influência dos 

costumes, dos aspectos culturais e sociais em que a família era provida pelo homem e a 

mulher era inferiorizada. Este problema de violência doméstica não é exclusivo da população 

mais pobre do país, ele está enraizado em todas as classes sociais. Após o agressor cumprir a 

sua pena condenatória de privativa de liberdade no regime aberto, a probabilidade de ocorrer a 

reincidência deste mesmo crime é muito grande. Alguns juízes fazem parcerias com institutos 

como, por exemplo, o Grupo de Apoio Amor-Exigente para que o agressor participe de 

palestras sobre questões problemáticas no âmbito familiar, pois, tanto os agressores como a 

vítima necessitam de apoio psicológico e auxílio na formação na unidade familiar. 

Segundo Fausto Rodrigues de Lima, Claudiene Santos e seus Colaboradores: 
 

Constatamos que a prática de intervenção com homens encaminhados em 

função de ocorrências de violências conjugais é viável e constitui um recurso 

importante no trabalho com situações de violência doméstica. Vimos 

também que nesse contexto é possível realizar um trabalho terapêutico de 

ressignificação da vivência pessoal da violência que favoreça a construção 

de novas maneiras de resolver as dificuldades conjugais e familiares.(LIMA, 

SANTOS, 2010, p.144-145)  

 

O objetivo de realizar o atendimento às vítimas, autores e seu familiares é fornecer 

informações, orientações e reflexões que possam contribuir para a interrupção do ciclo de 

violência. Sergio Ricardo de Souza comenta: 

A criação de centros ou de outros órgãos cuja atividade esteja voltada para a 

educação e a reabilitação daquelas pessoas que tenham sido autoras de 

violência doméstica e familiar contra a mulher constitui providência 

indispensável para evitar a reincidência, principalmente porque as penas 

aplicáveis em relação à maioria dos crimes não importarão no efetivo 

recolhimento carcerário do agressor, e, à fala de uma reabilitação, ele será 

sério candidato à reincidência (SOUZA, 2007, p. 149). 

 

A adoção dessa prática visa eliminar a causa da violência doméstica, pois, muitas 

vezes, a agressão decorre da formação familiar e da bagagem cultural que recebeu ou devido a 

problemas com o alcoolismo e o uso de drogas ilícitas, para os quais é necessária a 

intervenção de psicólogos ou de profissionais da saúde para que o autor possa controlar seus 

vícios. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Devido ao incidente em 1983, na cidade de Fortaleza, cuja vítima foi Maria da Penha 

Maia Fernandes, atingida por tiro de espingarda praticado por seu marido, deixando-a 

paraplégica e,somado ao descaso da justiça brasileira em julgar o autor, demorando mais de 

15 anos para condená-lo. Este fato repercutiu internacionalmente e o Brasil assumiu o 

compromisso,firmado nas Convenções e Tratados Internacionais, em implantar mecanismos 

que assegurem os direitos às vítimas da violência doméstica e familiar. 

Assim foi criada a Lei 11.340/2006, também conhecida como a Lei Maria da Penha, 

que foi um grande avanço em assegurar os direitos das mulheres que sofriam o descaso da 

sociedade em relação à violência doméstica e familiar, entretanto, esta Lei não é aplicada para 

violências ocorridas em relações homossexuais entre homens ou em casos de uniões 

heterossexuais, nas quais a vítima seria o homem. Não é reconhecido o direito igualitário 

entre homens e mulheres, pois ocorre uma discriminação por gênero, violando a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos que reconhece que todos os membros da família humana 

devem ser respeitados em sua dignidade, em direito ao acesso à justiça e à liberdade. 

Segundo a Lei 11.340/2006, que classifica de forma exemplificativa a violência 

doméstica, pois, o legislador poderá interpretar que a vítima sofreu de violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial ou moral e algumas delas são difíceis de serem provadas 

porque não deixam marcas, como, por exemplo, a violência aplicada em forma de palavras 

depreciativas, de humilhações e de vias de fato. 

A vítima, sendo ameaçada ou agredida fisicamente, poderá registrar a ocorrência 

contra o seu companheiro e pedir também proteção por meio de medidas protetivas de 

urgência para a autoridade judiciária, sendo aplicado o princípio da presunção da veracidade 

sobre os fatos narrados pela vítima. Sendo que apenas após as partes envolvidas serem 

intimadas que as medidas protetivas de urgência estarão vigentes e caso haja transgressão de 

uma dessas condições pela parte do homem, a vítima poderá informar a autoridade 

competente e o juiz poderá decretar a prisão preventiva de ofício pelo descumprimento das 

condições impostas ao agressor, conforme previsto no artigo 20, da Lei Maria da Penha, sem 

a necessidade de ser ouvido antes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

A partir da análise do artigo 16, da Lei 11.340/2006, a violência doméstica é 

classificada como crime de ação penal pública condicionada à representação da ofendida e 

será designada uma audiência preliminar antes do oferecimento da denúncia, momento em 
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que a vítima poderá expressar perante o juiz a sua vontade de representar ou de renunciar a 

representação e, consequentemente, ocorrerá a revogação da medida protetiva de urgência.  

Entretanto, existindo a lesão corporal leve ou culposa relacionada com a violência 

doméstica e familiar será considerada como ação penal pública incondicionada, ou seja, 

mesmo que a vítima tenha retratado o relacionamento com o seu cônjuge e expressar perante 

o juiz que deseja o arquivamento do processo, isso não será possível.  

Apesar de que a pena de crime de lesão corporal leve ou culposa é de três meses a um 

ano de detenção, é vedada a aplicação da suspensão condicional do processo. Segundo o 

artigo 89, da Lei 9.099/95, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano e o acusado não esteja sendo processado ou tenha sido condenado em outro crime, o 

Ministério Público poderá propor a suspensão condicional do processo. Sendo assim, a não 

aplicação desse benefício prejudica o autor e, principalmente, a sua mulher, pois, caso tenham 

reatado a relação e o real desejo da sua esposa na audiência preliminar era da extinção da 

punibilidade. 

Diante do exposto, conclui-se que a criação da Lei Maria da Penha foi um grande 

avanço para garantir os direitos da mulher de ser menos discriminada perante a sociedade e 

que o Direito existe para resolver os litígios existentes na sociedade, contudo, a Lei 

11.340/2006, deveria ser melhor adequada às reais necessidades que as famílias brasileiras 

estão enfrentando.  

De fato, não basta criar leis mais rigorosas para conter a violência doméstica e 

familiar, o problema é mais complexo, envolvem questões culturais, costumes de uma 

sociedade machista, problemas sociais e econômicos. Muitas vezes, a aplicação de uma 

sentença condenatória aumentará o limbo da desigualdade social, pois uma vez que o autor 

possuir registro criminal, ele terá dificuldades em possuir um emprego que o torne capaz de 

prover o sustento da família. 

A partir desta breve análise crítica da aplicação da Lei Maria da Penha, é possível 

observar que a aplicação de apoio psicológico, a frequência nas palestras que abordam os 

temas de violência doméstica para reeducar o agressor podem resolver a problemática, visto 

que muitas destas agressões e ameaças possuem origem social ou envolvimento com 

problemas como o alcoolismo ou o uso de drogas ilícitas. O legislador deve continuar na 

criação de leis e também adequá-las conforme a situação do momento, respeitando sempre os 

princípios da razoabilidade, da igualdade e da legalidade, com objetivo de garantir o acesso à 

justiça e respeitar a dignidade humana. 
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