
 
 

DOM HELDER 

ESCOLA DE DIREITO  
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM DIREITO  

 

 

 

 

Ana Beatriz Martins da Silva Pedrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEÇÃO ESPECIAL DA MULHER NO DIREITO BRASILEIRO E A 

LEI MARIA DA PENHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2019



 
 

Ana Beatriz Martins da Silva Pedrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteção Especial da Mulher no Direito Brasileiro e a Lei Maria da Penha 

 
 

 

 

Monografia apresentada à disciplina Trabalho de 

Conclusão da Escola Superior Dom Helder 

Câmara. 

 

Orientadora: Professora Lícia Jocilene das Neves. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2019 



 
 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

 

 

 

Ana Beatriz Martins da Silva Pedrosa 

 

 

 

 
Proteção Especial da Mulher no Direito Brasileiro e a Lei Maria da Penha 

 

 
 

 

 

Monografia apresentada à disciplina Trabalho de 

Conclusão da Escola Superior Dom Helder 

Câmara. 

 

Orientadora: Professora Lícia Jocilene das Neves. 

                            

 

 
Aprovado em: ___/___/___ 

 

 

 

_______________________________________________ 

Orientador 

 
_______________________________________________ 

Professor Membro da Banca 

 

 

Nota: ____ 

 

 

 

Belo Horizonte 

2019 



 
 

RESUMO 

 

A presente pesquisa se denomina Proteção Especial da Mulher no Direito Brasileiro e a Lei Maria 

da Penha, por esse motivo, tem por objetivo verificar se as normas de caráter penal são 

suficientes para proteger as vítimas de violência de gênero no Brasil. Busca-se analisar, em 

segundo plano, quais são os aspectos da proteção jurídica dada as mulheres no direito brasileiro. 

Ademais, se faz necessário verificar as evoluções legislativas acerca da temática e suas 

discussões jurisprudenciais. A pesquisa é qualitativa e realizada por meio da técnica 

bibliográfica, por serem consultadas legislações, doutrinas e jurisprudências. O método é 

indutivo, uma vez que haverá, primeiramente, a análise do problema e a conclusão será obtida 

posteriormente. Desse modo, conclui-se que o Brasil necessita se vincular aos Tratados 

Internacionais adotados na sua legislação interna, a fim de alterar suas normas punitivistas para 

estratégias educacionais para que a violência doméstica e familiar contra a mulher seja 

modificada na estrutura da sociedade.  

 

Palavras-chave: Violência de Gênero. Legislação Penal Brasileira. Lei Maria da Penha. Medidas 

Punitivistas. Estratégias Educacionais.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro possui normas gerais que visam tutelar os 

interesses dos cidadãos, bem como normas específicas, direcionadas a alguns indivíduos que 

necessitam de especial proteção. O objetivo do trabalho é analisar de que forma o direito 

brasileiro evolui na proteção especial da mulher. No âmbito penal, a Lei n. 11.340/2006 é 

conhecida mundialmente por tutelar a integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar. A legislação possui como objetivo diminuir no território 

brasileiro a violência derivada do gênero, em suas diversas formas.  

Sabe-se que, a fim de conter os casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o Congresso Nacional tem aprovado alterações significativas no direito penal e 

processual penal, lista-se de forma breve modificações na Lei n. 11.340/2006, a promulgação da 

Lei n. 13.104/2015, a qual instituiu o feminicídio como circunstância qualificadora no crime de 

homicídio e a Lei n. 13.641/2018, previsão legal que torna crime o descumprimento da medida 

protetiva de urgência.  

Desse modo, o presente trabalho questiona se as normas penais são suficientes para 

garantir proteção às mulheres que são vítimas de violência de gênero. A primeira hipótese a ser 

verificada é se as legislações penais punitivistas são os únicos meios capazes de solucionar a 

problemática. Por outro lado, deve-se verificar se as medidas legislativas instituídas pelo direito 

brasileiro devem ser repensadas e readaptadas ao padrão social tradicional adotado na sociedade 

brasileira. Por fim, se analisará se nenhuma medida deve ser adotada para tutelar a vida das 

mulheres, uma vez que a especial proteção dada a elas não é sequer constitucional.  

O presente trabalho analisará as evoluções legislativas, no âmbito penal, consideradas 

protetivas às mulheres no direito brasileiro, principalmente, no que se refere às alterações 

realizadas na Lei n. 11.340/206. Por fim, compromete-se a estudar o discurso da jurisprudência 

sobre a temática. Por esse motivo, a problemática será analisada sob o âmbito penal, 

principalmente, por ser essa a matéria de direito tratada no âmbito da violência doméstica e 

familiar. Ademais, a pesquisa envolverá o direito internacional, uma vez que o Relatório n. 54/01 

do ano de 2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos será analisado. Ressalte-se que 

a questão constitucional sempre será presente no presente trabalho, pois há pertinência no que se 
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refere à proteção aos direitos fundamentais. 

Destaca-se que na presente pesquisa são adotados os modelos teóricos hermenêutico e 

empírico, uma vez que se propõe a analisar o aspecto histórico da legislação protetiva à mulher 

no direito brasileiro, bem como as decisões judiciais que envolvam situações de violência 

doméstica. Além disso, a vertente é jurídico-sociológica, pois visa compreender esses 

acontecimentos de forma ampla, buscando, principalmente, compreender a necessidade do ato 

normativo, bem como sua adequabilidade com o Relatório n. 54/01 do ano de 2001 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos.  

Ressalte-se que a abordagem do problema da presente pesquisa se dá, 

majoritariamente, pela pesquisa qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica em livros, artigos 

científicos, entre outros. O objetivo da pesquisa é descritivo, uma vez que visa tão somente 

analisar se as normas penais são suficientes para solucionar a problemática da violência de 

gênero. O método a ser adotado é o indutivo, uma vez que, primeiramente, haverá a análise do 

problema, para, posteriormente, concluir sobre os resultados do trabalho. A pesquisa bibliográfica 

é a técnica mais utilizada na presente pesquisa, uma vez que há um vasto conjunto de 

informações sobre o Relatório 54/2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, bem 

como análise da Lei n.11.340/06 a serem consultadas em obras doutrinárias, teses, dissertações, 

monografias, artigos científicos, jornais de grande circulação e em diplomas legais. 
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO INTERNACIONAL  

 

Inicialmente, cumpre analisar a perspectiva internacional no que tange a violência de 

gênero e contra a mulher. Isso porque, como se verá mais adiante, a perspectiva internacional foi 

o que ocasionou significativas mudanças na legislação infraconstitucional brasileira no que diz 

respeito à proteção das mulheres vítimas desse tipo de violência.  

De acordo com Tamara Amoroso Gonçalves (2013), começa-se a pensar na 

perspectiva humanitária de direitos após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, com a Liga das 

Nações. Posteriormente, as Organizações Internacionais do Trabalho (OIT) são criadas visando 

estabelecer direitos mínimos no que diz respeito ao ambiente de trabalho. Ainda segundo a 

autora, os direitos humanos só se efetivaram com o encerramento da Segunda Guerra Mundial, 

no século XX. Isso porque as violações a integridade física e psicológica provocadas pelo regime 

Nazista da época chocaram toda a sociedade mundialmente estabelecida (GONÇALVES, 2013). 

Gonçalves (2013) explica que a criação das Organizações das Nações Unidas (ONU) e suas 

agências especializadas se deu no mesmo lapso temporal, objetivando, principalmente, promover 

a paz e a segurança internacional. 

Notório como o estabelecimento de patamares mínimos de civilidade só vieram a ser 

pensados após duas Guerras Mundiais e densos prejuízos humanitários. Deve-se pensar, ainda, 

que durante anos o ordenamento jurídico autorizou violações à integridade física e psicológica 

dos indivíduos, principalmente, no que se refere ao aspecto segregacionista. O Regime Nazista, 

responsável pela segregação e morte de milhares de judeus, foi legitimado por toda a humanidade 

e somente após consequências econômicas os países do mundo todo se dispuseram a discutir 

medidas que impedissem que ofensas como essas ocorressem novamente. Ressalte-se que o 

nazismo é o movimento segregacionista mais conhecido mundialmente, contudo, houveram 

outros regimes que obtiveram a autorização jurídica, de forma tácita, para agredir direitos básicos 

dos cidadãos. 

Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é 

ratificada pelos Estados-partes da ONU (GONÇALVES, 2013). Nesse texto se concede direitos e 

garantias inerentes aos seres humanos, sem as quais ele não conseguiria sobreviver 

(GONÇALVES, 2013). Segundo Tamara Amoroso Gonçalves (2013), o cerne principal do tecto 
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da Declaração é a dignidade da pessoa humana pertencente a todo e qualquer ser humano. 

Segundo a autora, trata-se de uma norma costumeira de direito internacional que integra o Jus 

Cogens, o que torna seu cumprimento obrigatório por todos os Estados. No tocante aos direitos 

das mulheres, Caroline Espínola (2018) entende que apenas após a inserção formal da igualdade, 

inclusive a de gênero, no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ocorreu a 

consolidação do direito das mulheres como um direito fundamental.  

Cumpre destacar que embora haja a consagração da Declaração de Direitos Humanos 

de Viena, em 1993, documento por meio do qual se abrange o relativismo cultural com relação 

aos direitos humanos estabelecidos na Declaração Universal de 1948, o parágrafo 18 dessa 

declaração estabelece e deixa claro que são inalienáveis, integrais e indivisíveis os direitos 

humanos das mulheres, abarcando inclusive as meninas (GONÇALVES, 2013). 

As disposições previstas na Declaração de Direitos Humanos de Viena não são 

trabalhadas com a mesma frequência pela comunidade ocidental. Acredita-se que por ter uma 

uniformidade de pensamentos e convicções dessa sociedade, dispositivos que se propõem a 

discutir outras culturas são menos falados. Contudo, deve-se enaltecer essa Declaração, uma vez 

que reafirma que não há uma unanimidade cultural no mundo todo. Sendo assim, é por meio dela 

que se permite que direitos que podem ter seus caráteres mínimos alterados, o sejam, a fim de que 

estejam sempre em consonância com as regionalidades do Globo Terrestre. O Documento é 

produzido em consonância com a dificuldade histórica de se atribuir às mulheres direitos, por 

esse motivo, na perspectiva dos direitos humanos relativos às mulheres e as meninas, esses não 

podem ser relativizados de qualquer forma, sendo que não podem ser vendidos, tão pouco 

divididos, devendo permanecer intactos de forma integral.  

Tanto Tamara Amoroso Gonçalves (2013) quanto Caroline Espínola (2018) 

demonstram que, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vários pactos 

internacionais se destinaram a tentar solucionar problemas específicos das mulheres, 

principalmente, os que se relacionam a violência contra a mulher e a violência de gênero. Um dos 

mais importantes deles foi ratificado em 1979, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), em que houve a responsabilização dos 

Estados pela transformação do sistema social que se discriminava homens e mulheres, como 

relata a última autora mencionada.  Tamara Amoroso Gonçalves (2013) demonstra sua 



9 
 

preocupação no que se refere ao número de ratificações dessa Convenção, até o ano da 

publicação de seu livro 186, com elevados índices de ressalvas no que se refere ao artigo 16 da 

Convenção que se relaciona a igualdade na família, no casamento e no planejamento familiar.  

Por óbvio, é importante que se responsabilize os Estados-partes do Tratado por não 

conseguirem igualar em direitos e condições homens e mulheres, afinal, se são naturalmente 

iguais, o fator social possui grande valoração para a inferiorização da mulher. Entretanto, ao 

apresentar ressalvas nos dispositivos mais importantes da Convenção, os Estados novamente se 

omitem quanto à realidade da violência contra à mulher, principalmente, aquela cometida no 

interior dos lares familiares, uma vez que impõe ao homem todo poder decisório sobre a família, 

o casamento e o planejamento familiar.  

Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) ressalta que a CEDAW foi inserida no 

ordenamento jurídico brasileiro via aprovação pelo Decreto Legislativo n. 26 de 1994 e, 

posteriormente, promulgada pelo Decreto n. 4.377, em 2002. Destaca-se que de 1983 a 1994 a 

Convenção era aprovada em território nacional, contudo, com ressalvas ao artigo 15, 4 e ao artigo 

16, 1, letras a, c, g e h, uma vez que tratavam de forma expressa sobre a igualdade de homens e 

mulheres em direitos e obrigações. Interessa saber que as reservas foram retiradas com a 

promulgação da Constituição de 1988, pois o próprio tecto constitucional previa a igualdade 

mencionada (FERNANDES, 2015).  

Segundo Tamara Amoroso Gonçalves (2013) e Valéria Fernandes (2015), ainda no 

que se refere à CEDAW, em 1999, por meio da Resolução A/54/4 da Assembleia Geral da ONU, 

os Estados-Partes aprovaram o Protocolo Facultativo como forma de fiscalizar o cumprimento da 

Convenção por eles mesmos. Ainda de acordo com as autoras, esse Protocolo permite que as 

violações sejam enviadas por indivíduos ou grupo de indivíduos, no caso de esgotamento, 

protelamento ou insuficiência de recursos no que tange a resolução de conflitos internos e haja 

investigação com base em informação verossímil, desde que causem graves ou sistemáticas 

violações dos direitos estabelecidos na CEDAW. Gonçalves (2013) ressalta que visitas locais nos 

países denunciados também são permitidas por meio desse Protocolo. Segundo ela, a ratificação 

pelo Estado Brasileiro ocorreu em 2002.  

Nota-se que o Estado Brasileiro demorou cerca de dois anos para ratificar o 

Protocolo, contudo, pode-se dizer que tal fato se deva às interpretações constitucionais, já que as 
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alterações na Carta Magna ainda eram recentes.  

De acordo com Caroline Espínola (2018), na tratativa da violência contra a mulher, a 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, proclamou a Declaração 

sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, repudiando todas as formas de violência contra 

esse gênero, no âmbito público ou privado. Ademais, Tamara Amoroso Gonçalves (2013), em 

posição minoritária às autoras estudadas, cita como referência para o direito das mulheres a 

Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, em 1994. Segundo a 

autora, foi a primeira vez que os direitos sexuais e reprodutivos foram elevados ao grau de 

direitos humanos. Além disso, traz em seu tecto a igualdade entre homens e mulheres, reforça a 

ideia de que a discriminação de gênero e contra a mulher deve ser combatida e evidencia que a 

mulher possui direitos sob seu corpo, sob as propriedades por ela adquiridas e sob as heranças por 

ela percebidas (GONÇALVES, 2013).  

Mais uma vez depara-se com a ocidentalização das legislações internacionais, apenas 

são valorizadas aquelas promulgadas ou ratificadas no ocidente. Apesar desse não ser objeto 

principal dessa pesquisa, é latente a falta de importância atribuída a legislações tão importantes, 

contudo, ainda não ocidentalizadas. Em concordância com os dizeres da autora, a Conferência 

Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo tratou de aspectos relevantes para a 

saúde física e psicológica da mulher, assim como seu processo de autonomia frente aos seus 

esposos e companheiros, uma vez que atribuído a elas direito sob seus corpos, o que até então não 

era muito presente, fato facilmente constatado por meio das inúmeras ressalvas apresentadas à 

CEDAW. 

Caroline Espínola (2018) explica que no ano seguinte, na Plataforma de Ação de 

Pequim, os Estados, mais uma vez, reafirmaram o compromisso com os direitos das mulheres, 

bem como reconheceram a necessidade de punição aos agressores e agressoras das mulheres no 

âmbito doméstico e a reparação dos danos causados pela violência praticada. Com relação ao 

Sistema Interamericano, a igualdade de gênero foi inserida no artigo 1º da Convenção Americana 

de Direitos Humanos e a erradicação da violência contra a mulher tratada na Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (ESPÍNOLA, 2018). 

Fernandes (2015) declara que a definição de violência doméstica contra a mulher é 

proveniente da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
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Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, por esse motivo, a Convenção possui 

especial importância jurídica. Segundo Tamara Amoroso Gonçalves (2013) a relevância dessa 

Convenção se dá porque é a única que trata a violência doméstica contra a mulher de forma 

específica. Ademais, o artigo 6º dessa Convenção complementou a CEDAW, pois vedou a 

discriminação entre homens e mulheres (FERNANDES, 2015). Por fim, a autora esclarece que o 

artigo 8º da Convenção de Belém do Pará enunciou a responsabilidade dos Estados em promover 

medidas específicas para diminuir não só a subordinação do gênero feminino em detrimento do 

gênero masculino, mas todas as formas sociais que levem a crer na naturalização desse preceito.   

Destaca-se que na hipótese de violação à Convenção de Belém do Pará, poderá o 

indivíduo atingido reclamar perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

responsável por decidir se o caso possui competência da Corte Interamericana (FERNANDES, 

2015).   

Fundamental importância que a problemática tenha sido desmembrada pelo Sistema 

Interamericano, não só por se tratar de uma espécie de violência cujos índices de incidência são 

altos, mas pelo fato de que nas comunidades americanas, principalmente, latinoamericanas, os 

índices são ainda maiores. Segundo o Portal EBC, 2.795 (duas mil novecentos e noventa e cinco) 

mulheres foram assassinadas nesse âmbito territorial no ano de 2017. Sendo assim, evidencia-se a 

importância da tratativa do tema, bem como da preocupação com a diminuição dos números de 

violência contra a mulher, principalmente, nesse perímetro geográfico. A possibilidade de 

denúncia das mulheres violadas em seus direitos à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos faz com que, por uma medida coercitiva, os Estados-parte cumpram com o dever que 

estabeleceram ao ratificar o Tratado e não se eximam de buscar uma solução para o litígio de 

vítimas e seus respectivos agressores. Por meio dessa pesquisa será possível analisar se a 

normatização penal punitiva leva ao resultado esperado pelas vítimas de violência contra a 

mulher, especialmente, de violência doméstica.  

Por esse motivo, diante dos Pactos e Convenções acima mencionados, bem como a 

possibilidade de reclamação dos indivíduos perante à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos no caso de violação desses direitos, se faz necessário o rápido estudo sobre esse 

sistema, a fim de entender a motivação da emissão do Relatório 54/01 emitido pela Comissão, 

documento analisado em seguida.  
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2.1 Sistema Interamericano de Direitos Humanos  

 

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) leciona que a proteção aos direitos humanos é de 

relevante importância no direito internacional, tanto que para garantir o cumprimento e a 

proteção desses direitos foi criado todo um Sistema Global com os mais diversos instrumentos, 

muitos deles já citados no presente trabalhado, tais como pactos, convenções, declarações, 

tratados e muitos outros. A autora disciplina quais documentos e convenções fazem parte do 

Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, vejamos:  

Integram esta sistemática a Carta da ONU de 1945, a Declaração Universal de 1948, o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e as demais convenções aprovadas no âmbito das 

Nações Unidas, como a Convenção CEDAW e outras (convenções específicas, como a 

contra o genocídio, a dos Direitos da Criança etc.). (GONÇALVES, 2013, p. 113) 

  

Ressalte-se que por se tratar de um sistema de proteção mundial, os instrumentos 

acima citados abrangem todos os Estados (GONÇALVES, 2013). Segundo Tamara Amoroso 

Gonçalves (2013), os órgãos que fazem parte do Sistema Global citado alhures podem ser 

convencionais, aqueles estabelecidos em convenções, nas quais discriminam suas funções e como 

a exercerão e podem ser extra-convencionais, que por meio das relatorias realizam atividades 

especializadas por temáticas. No caso do Sistema Global Convencional, normalmente, há um 

comitê de monitoramento por convenção (GONÇALVES, 2013). De acordo com Gonçalves 

(2013), esses comitês são responsáveis por receber os relatórios periódicos enviados pelos países, 

analisá-los e emitir recomendações gerais. Cumpre destacar que os relatórios periódicos devem 

conter a especificação das medidas adotadas para inserir no Estado a convenção da qual faz parte 

(GONÇALVES, 2013). Já as recomendações gerais são uma tentativa dialética de auxiliar os 

países a efetivar o acordado na convenção, assim como solucionar dúvidas com relação a 

interpretação do dispositivo (GONÇALVES, 2013). 

Observa-se que mais importante que atribuir a proteção é ter instrumentos e meios 

que a fazem ser estabelecida e cumprida pelos Estados. Nota-se, ainda, que há uma preocupação 

em tentar soluções amigáveis, bem como a auxiliar os países a implementar os direitos em 

patamar mínimo, afinal, são de relevância para todos, necessitando que sejam cumpridos. A 

condenação e responsabilização dos países podem vir como um aspecto subsidiário, menos 
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importante, já que, como explicado, o que importa é a efetivação desses direitos.  

Pode-se dizer que a partir do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos se 

abre pressuposto para a criação de sistemas regionais de proteção, uma vez que há necessidade de 

tutelar esses direitos em um âmbito territorial menos extenso (GONÇALVES, 2013). Sendo 

assim, enquanto o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos trabalha na esfera mundial, 

os Sistemas Regionais trabalham em áreas geográficas específicas. Tamara Amoroso Gonçalves 

(2013) ressalta que esses sistemas são complementares aos primeiros, vez que trabalham com 

especificidades regionais sob a óptica dos direitos humanos, tratando-os conforme as 

características, sociais, econômicas e culturais.   Por fim, a autora esclarece que cabe a vítima de 

violação dos direitos humanos a opção pelo sistema que deseja enfrentar. Como dito 

anteriormente, é importante que se trabalhe com as especificidades culturais e regionais.  

De acordo com Tamara Amoroso Gonçalves (2013), no âmbito das Américas, em 

1959 foi criada, num primeiro momento a Organização dos Estados Americanos (OEA), essa visa 

uma integração e comunicação maior dos Estados-membros nas Américas, seja no âmbito 

econômico, cultural e até mesmo em relação aos direitos humanos. A partir da fundação da OEA 

ocorreu a Convenção Americana de Direitos Humanos, por meio da qual se fundou o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, visando, como dito alhures, a proteção dos direitos 

humanos e a promoção da igualdade entre os seres humanos (GONÇALVES, 2013). Segundo 

Gonçalves (2013), o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) evidencia que a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos foi constituída de forma prévia ao Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos tal como é conhecido atualmente. Hoje em dia, a Comissão segue o estabelecido na 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos, bem como analisa casos relacionados à 

Declaração Americana de 1948, em outras palavras, analisa todos os casos de países-membros da 

OEA (GONÇALVES, 2013). 

Nota-se que como um sistema particularizado, o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos enfrenta diversidades ao longo de toda a América, a principal especialidade desse 

território seria em relação aos grupos religiosos, com grande incidência e força decisória nesses 

territórios (GONÇALVES, 2013). Segundo Tamara Amoroso Gonçalves (2013) enfrenta-se 
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também a questão do regime ditatorial em alguns países. O aspecto positivo desse Sistema se dá 

em razão de inovações jurídicas adotadas, tais como, a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e a Convenção Interamericana sobre a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação de Pessoas com Deficiência, o que possibilita o crescimento 

de movimentos sociais (GONÇALVES, 2013). 

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) demonstra quais legislações internacionais 

compõem esse Sistema:  

Atualmente, compõem o arcabouço legal do Sistema Interamericano, portanto passíveis 

de reivindicação por parte dos cidadãos e submissão aos procedimentos previstos na 

Convenção Americana de Direitos Humanos: o Pacto de São José da Costa Rica; o 

Protocolo de São Salvador; o Protocolo para Abolição da Pena de Morte; a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura; a Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher; a Convenção Interamericana sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência. 

(GONÇALVES, 2013, p. 121) 

  

Desse modo, qualquer violação a esses dispositivos são passíveis de análise pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela respectiva Corte. No que se refere ao Pacto 

de São José da Costa Rica, é o documento inaugural do Sistema Interamericano, é por meio dele 

que se ressalta a importância dos Estados-partes de garantir aos indivíduos direitos mínimos para 

sua sobrevivência (GONÇALVES, 2013). Além disso, a autora ressalta que é nesse documento 

que se institui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, instrumentos que monitoram a violação dos direitos em patamar mínimo no 

âmbito civil e político para todos os seres humanos.  

Por ser o Documento constitutivo pode-se atribuir a ele um caráter maior de 

importância, afinal, é a partir dele que os outros Tratados e Convenções terão base e 

fundamentação para se instituir.  

Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais houve a necessidade de se 

adotar a utilização de mais um documento para tutelá-los, uma vez que não foram objeto do Pacto 

de São José da Costa Rica (GONÇALVES, 2013). Em 1988, 16 Estados signatários desse tratado 

ratificam o Protocolo Facultativo à Convenção Americana de Direitos Humanos, também 

chamado de Protocolo de São Salvador (GONÇALVES, 2013).  
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No âmbito do direito das mulheres, o Sistema Interamericano é o primeiro a 

sistematizar em um tratado internacional a temática tão específica da violência contra a mulher. 

Isso ocorreu na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, mais conhecida como Convenção de Belém do Pará (GONÇALVES, 2013). Segundo 

Tamara Amoroso Gonçalves (2013), a Assembleia Geral da OEA adotou esse tratado em 1994 e 

o Brasil o ratificou em 1995. Ainda de acordo com a autora, sua regulamentação diz respeito à 

vedação da violência praticada contra as mulheres no território americano, principalmente, no 

âmbito doméstico. Nota-se que apesar da ocorrência, em 1979, da Convenção contra a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher a terminologia adotada 

abrange as mais diversas formas de discriminação, sendo uma forma ampla de proteção, ao passo 

que a Convenção de Belém do Pará trata de forma bem específica e delimitada a temática da 

violência contra a mulher, especialmente, a violência de gênero no âmbito doméstico. 

De acordo com Tamara Amoroso Gonçalves (2013): 

Aprovada em âmbito regional, seu texto inovador e audacioso reconheceu a violência 

contra a mulher como grave violação aos direitos humanos e às liberdades fundamentais 

(preâmbulo) e impôs aos Estados-partes o dever de condenarem todas as formas de 

violência contra a mulher e adotarem, por todos os meios apropriados e sem demora, 

políticas orientadas a prevenir, punir e erradicar esta violência (artigo 7o). 

(GONÇAVES, 2013, p. 131) 

 

Nota-se que tratando de um tratado internacional de âmbito regional, sua formulação 

vincula-se aos altos índices de casos de violência contra a mulher sem resolução pelos Estados 

naquela extensão territorial. Deve-se atentar para o fato de que, anteriormente, no que tange a 

Convenção contra a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, muitos 

Estados signatários apresentaram ressalvam quanto à igualdade no âmbito familiar e do 

casamento, o que se acredita que tenha íntima correlação com os casos de agressões no âmbito 

doméstico, uma vez que postergou a igualdade de direitos entre homens e mulheres nesse 

ambiente.   

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) destaca que 32 Estados foram signatários da 

Convenção de Belém do Pará e apenas um deles apresentou ressalvas quanto ao dispositivo. 

Segundo a autora, os artigos 1º e 2º da Convenção são os que merecem maior atenção e devem 

ser tratados com importância, uma vez que conceituam a violência contra a mulher, tratando-a 
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como um conceito aberto e amplo, no qual se abrange agressões físicas, psicológicas ou sexuais, 

no âmbito familiar, decorrente de relações interpessoais ou, ainda, proferidas por qualquer 

indivíduo, até mesmo pelo Estado e seus agentes.  

Gonçalves (2013) ressalta que o principal elemento para que o Tratado seja efetivo é 

a mudança de atitudes e pensamentos da própria sociedade civil, o que pode acontecer por meio 

de incentivos dos Estados, nas palavras da autora: 

Nesse sentido, nota-se que o Tratado busca definir, por meio da garantia de direitos, 

estratégias que possam contribuir para alterar a estrutura patriarcal da sociedade, 

incentivando mudanças culturais e reprimindo discriminações. É uma forma do direito 

tentar impactar positivamente a sociedade, impulsionando transformações. 

Ainda que, no limite, mudanças desse porte sejam mais culturais do que jurídicas, não se 

pode diminuir a relevância que o direito pode ter nesse processo. Tranformações mais 

profundas da sociedade somente são possíveis mediante a concretização de um processo 

de desenvolvimento mais profundo, em que a consciência coletiva esteja sensibilizada 

para as preocupações acima descritas. De qualquer maneira, avanços jurídicos, embora 

com limitações, podem evitar injustiças, estimular discussões e melhorias. Em outras 

palavras: a mudança da superestrutura social – conjunto de regras, leis, pensamentos e 

comportamentos – depende de diversos fatores, inclusive da transformação da base 

material da sociedade, quer dizer, da sua infra estrutura. (GONÇALVES, 2013, p. 132-

133) 

 

Desse modo, infere-se que para que todos os projetos legais tenham valorização na 

sociedade é necessário que, em primeiro lugar, os Estados se preocupem em melhorar a educação 

e conscientização dos indivíduos que dele fazem parte.  

Esse é o motivo pelo qual a Convenção estabelece em seu Capítulo III os deveres dos 

Estados-partes. No artigo 7º pode-se destacar a obrigatoriedade de elaboração de legislação penal, 

civil, administrativa e de qualquer outra natureza que convirjam para prevenir, punir e erradicar a 

violência contra a mulher. Ademais, nota-se que nesse artigo há um enfoque no que diz respeito 

às medidas judiciárias para tutelar à vítima de agressão de qualquer perseguição ou ameaça. 

Outro ponto de importante destaque é que o documento prevê a adoção de medidas necessárias 

para que Convenção se faça vigente, não importando a natureza jurídica dessas.  

Tratando ainda dos deveres estabelecidos na Convenção, o artigo 8º se direciona a 

inserção medidas e programas que estimulem à reeducação da sociedade para que não haja à 

inferiorização da mulher perante o homem. Nota-se que os Estados devem instituir programas 

que promovam à reabilitação da vítima de violência de modo adequado na sociedade. 
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Instrumento relevante é o fomento às pesquisas e coletas de dados e estatísticas sobre a violência 

contra a mulher, a fim de reformular as estruturas governamentais já estabelecidas para que a 

Convenção possa cumprir seu principal objetivo. Por fim, pode-se dizer que a preocupação com a 

efetividade desses programas é tão grande que o próprio Tratado prevê a cooperação 

internacional para a melhoria desses.  

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) destaca a previsão do artigo 12 do Tratado que, 

como citado anteriormente, autoriza indivíduos, grupo de indivíduos ou entidades não 

governamentais reconhecidas a apresentar denúncias de violação aos direitos humanos, em razão 

do não cumprimento de obrigações estabelecidas na Convenção, na Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos.  

 

2.1.1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

 

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) leciona sobre a constituição dos membros da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vejamos:  

Ao ratificarem a Convenção Americana, os Estados automaticamente submetem-se à 

competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), instância que é 

integrada por sete membros provenientes de países constitutivos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), eleitos a título pessoal. Chamam-se comissários e não 

representam seus países, mas têm, antes de mais nada, a responsabilidade de assegurar o 

respeito aos direitos humanos na região, determinando medidas a serem conduzidas 

pelos Estados-partes. (GONÇALVES, 2013, p. 133) 

 

Segundo a autora, a eleição dos sete membros se dá a cada quatro anos e cada Estado 

pode indicar três candidatos, desde que possuam sua nacionalidade. Posteriormente, há a emissão 

de uma lista, enviada à Assembleia Geral da OEA para eleição dos membros, que podem ser 

reeleitos apenas uma vez. Esse órgão tem a função de analisar se os direitos humanos estão sendo 

efetivados nas Américas, principalmente, pelos Estados que participam do Sistema 

Interamericano. Por esse motivo, entre suas atribuições estão a emissão de recomendações aos 

Estados-partes, realização de estudos e relatórios, solicitação aos Estados de informações que 

julgarem pertinentes e formulação, para posterior envio, de relatório anual à Assembleia Geral à 

Organização dos Estados Americanos (GONÇALVES, 2013). 

Como citado alhures, a Comissão Interamericana possui competência para receber 
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denúncias de violações de direitos humanos.  Tamara Amoroso Gonçalves (2013) explica que 

após análise da denúncia há possibilidade da CIDH tentar uma conciliação entre o Estado e o 

indivíduo que sofreu violações, no caso negativo para essa solução, responsabilizar o Estado e, 

ainda, encaminhar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

A partir do artigo 41 da Convenção Americana de Direitos Humanos a autora 

secciona as habilidades desenvolvidas pela Comissão em seis, quais sejam, conciliadora, 

assessora, crítica, legitimadora, promotora e protetora. A primeira se refere a tentativa de auto 

composição entre as partes envolvidas na possível violação de direitos humanos. A segunda diz 

respeito a atribuição de auxiliar os Estados-partes na promoção de medidas e programas contra a 

violência contra a mulher, de modo consultivo. A terceira trata do relato à OEA da situação dos 

membros, por meio dos relatórios. A quarta retrata o compromisso dos Estados de alterar a 

situação fática em seu território após receber o informe da CIDH. A quinta concerne à promoção 

de estudos sobre direitos humanos, a fim de promover a sua tutela. Por fim, a sexta habilidade 

corresponde à intervenção em casos urgentes, em que tenha que se solicitar ao governo que 

interrompa e informe todas as suas ações.  

Pois bem, observa-se que o Sistema Interamericano como um todo não foi feito 

visando um punitivismo dos Estados-partes. Tenta-se soluções amistosas, em auto composição, 

recomendações, antes de que a medida seja entregue à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, a qual emite uma decisão definitiva e obrigatória sobre o caso.  

Ressalte-se que a própria vítima violada em seus direitos, qualquer pessoa ou grupo 

de pessoas que saibam dessa violação ou organizações não governamentais podem realizar a 

denúncia frente á Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para tanto deve cumprir alguns 

requisitos de admissibilidade previstos na Convenção Americana e nos artigos 23 a 28 das Regras 

Procedimentais da CIDH (GONÇALVES 2013). De acordo com Tamara Amoroso Gonçalves 

(2013) são requisitos da petição de denúncia: A violação aos direitos humanos deve ter ocorrido 

na extensão territorial americana e sob a jurisdição do Estado denunciado. O fato deve ter 

ocorrido durante a vigência do Tratado, seja pela ocorrência fática ou pelo prolongamento das 

ações no tempo, de modo que atinja a data de ratificação do Documento. O denunciante deve 

possuir legitimidade ativa. Tentativa de resolução do problema de forma interna, de modo a 

esgotar todos os recursos, exceto no caso de demora injustificada ou inexistência de processo 
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com previsão legal. Inexistência de outra demanda internacional pela mesma violação, no âmbito 

dos sistemas convencionais de monitoramento. 

Desse modo, pode-se perceber que assim como o direito penal, o direito internacional 

torna-se a ultima ratio, o último recurso das partes para casos de violações aos Direitos Humanos, 

devendo haver, em primeiro momento, a busca pela resolução no âmbito do ordenamento jurídico 

interno.  

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) recomenda que a petição tenha uma descrição 

detalhada dos fatos, embasamento técnico-jurídico e a formulação de um pedido. A autora 

ressalta que a legitimidade ativa pode ser do próprio indivíduo violado, terceiros ou organizações 

não governamentais, ao passo que a legitimidade passiva sempre será do Estado que promove a 

violação dos direitos. 

 A Comissão Interamericana recebe a petição e verifica ela cumpre os requisitos 

acima, caso isso ocorra, solicita informações ao Estado denunciado (GONÇALVES, 2013). Após 

a manifestação do Estado ou caso esse se mantenha silente, a CIDH verifica se os motivos 

ensejadores da denúncia ainda estão presentes, se estiverem, há o prosseguimento das 

investigações (GONÇALVES, 2013). Segundo Tamara Amoroso Gonçalves (2013), 

posteriormente, há uma tentativa de conciliação entre as partes, caso cheguem em um acordo, 

esse será publicado pela OEA.  A autora explica que caso não haja auto composição, a Comissão 

redigirá um relatório repleto de recomendações para que o Estado-parte cumpra num período de 

três meses. Diz-se que é uma forma de responsabilização internacional dos Estados no âmbito 

internacional (GONÇALVES, 2013). No caso de não cumprimento das recomendações, a 

Comissão encaminhará o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos (GONÇALVES, 

2013).   

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) leciona o seguinte: 

Em casos de gravidade e urgência, a Comissão poderá, por iniciativa própria ou 

mediante petição da parte, solicitar ao Estado em questão a adoção de medidas 

cautelares com a finalidade de se evitar danos irreparáveis. A Comissão pode ainda, 

sempre em casos de urgência e de possibilidade de irreparável dano à vítima, solicitar à 

Corte que determine a tomada de medidas provisionais, mesmo que a matéria ainda não 

tenha sido submetida à Corte (artigo 74 do novo Regulamento). Note-se que a 

Convenção Americana é o único tratado internacional de direitos humanos que prevê 

medidas provisórias ou preliminares judicialmente aplicáveis. (GONÇALVES, 2013, p. 

143) 
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Desse modo, pode-se perceber que o encaminhamento de um caso de violação aos 

direitos humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma decisão extrema e que 

possui íntima relação com a conduta do Estado denunciado. Isso porque há várias tentativas de 

medidas extrajudiciais para a solução do litígio e uma delas depende exclusivamente do Estado, 

qual seja, o cumprimento do relatório emitido pela CIDH.  

 

2.1.2 Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

Importante que se conheça a composição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanas. Tamara Amoroso Gonçalves (2013) afirma que a Corte possui sete juízes dos Estados-

membros da OEA, eleitos pelos Estados-partes da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Deve-se lembrar que a jurisdição só será exercida caso o Estado denunciado tenha reconhecido a 

competência  da Corte Interamericana na Ordem dos Estados Americanos (GONÇALVES, 

2013). Importante se pontuar que a jurisdição somente será exercida quando o caso for 

encaminhado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em outras palavras, não pode 

o indivíduo por si só requerer a resolução do caso pela Corte (GONÇALVES, 2013).  

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) explica que a função da Corte Interamericana 

não é apenas contenciosa, mas também consultiva, nesse caso relaciona-se à interpretação de 

artigos da Convenção Americana e de tratados que compõem o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, bem como avaliar a compatibilidade de dispositivos internos com as 

legislações internacionais. Essa função é exercida pela provocação de qualquer Estado-membro 

da OEA, ainda que não tenha ratificado à Convenção e o tratado que pretende exigir a 

interpretação (GONÇALVES, 2013). Já no caso da competência jurisdicional será exercida para 

resolver casos de violação de direitos humanos entre os Estados-partes e os sujeitos, 

encaminhados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que não houve auto 

composição ou cumprimento do relatório emitido pela Comissão de forma prévia 

(GONÇALVES, 2013).  Desse modo, a autora esclarece que os requisitos para resolução do caso 

são os mesmos para a apresentação da denúncia à Comissão Interamericana, acrescidos dos 

requisitos específicos, citados alhures.  
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Segundo Tamara Amoroso Gonçalves, ao contrário do relatório da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, as decisões da Corte Interamericana de Direito Humanos 

possuem caráter vinculante. Sendo assim, os Estados possuem a obrigação de cumpri-la.  

Desse modo, observa-se que até mesmo a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

é comprometida coma efetivação dos Direitos Humanos na legislação interna dos Estados-partes 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. Sendo assim, sua função não se restringe apenas 

a solução de litígios, ressalte-se que, nesses casos, sua decisão possui fundamental importância 

para a responsabilização dos Estados, isso porque sua decisão possui cumprimento obrigatório.  

 

2.1.3 Caso Maria da Penha Fernandes e Relatório 54/01 da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos 

 

Maria da Penha Fernandes Maia é conhecida em território nacional e internacional 

pela sua luta contra a violência doméstica, uma vez que foi vítima de diversas agressões por seu 

companheiro e, em seguida, pelo judiciário brasileiro ao ter a solução de seu caso postergado por 

anos. A vítima relata no site do Instituto Maria da Penha como se deram as agressões, bem como 

a caminhada para uma responsabilização do agressor.  

Segundo Maria da Penha Fernandes, ela conheceu seu ex-companheiro, Marco 

Antonio Heredia Viveros, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

em 1974, ele, colombiano, cursava pós graduação na instituição, enquanto ela cursava mestrado 

no local. Dois anos depois, as partes se casaram e tiveram três filhas. De acordo com o relatado 

por Maria da Penha, a história de sua vida inicia a mudar quando seu ex-companheiro conseguiu 

a cidadania brasileira. O comportamento do marido havia mudado, de carinhoso, amável e 

educado, passou a tratar todos os integrantes da família com ignorância, intolerância.  

Em 1883, Maria da Penha foi atingida por um tiro nas costas pelo ex-companheiro 

enquanto dormia, o que levou à paraplegia da vítima. O agressor afirmou que o fato teria 

acontecido em razão de uma tentativa de assalto, o que ficou comprovado como inverídico pela 

perícia. Após o retorno de Maria da Penha ao lar, uma vez que acreditava ter sido vítima de uma 

tentativa de assalto e não de uma violência de seu ex-companheiro, foi vítima de cárcere privado 

por 15 dias, e quase foi eletrocutada. 
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A vítima afirma que somente se deu conta das agressões perpetradas anteriormente 

contra si quando sofreu essa última agressão. A partir daí resolveu sair de casa, com o auxílio 

jurídico adequado, e buscar justiça no âmbito penal. Oito anos após o cometimento da última 

agressão contra Maria da Penha, Marco Antonio foi condenado a 15 (quinze) anos de prisão, mas 

recorreu em liberdade. Em um segundo julgamento, seu ex-companheiro foi condenado a 10 anos 

e 6 meses (dez anos e seis meses) de prisão, em 1996, contudo, após alegações de irregularidades 

processuais não houve cumprimento da sentença.  

No ano de 1998, Maria da Penha Fernandes, o Centro para a Justiça e o Direito 

Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

denunciaram o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso recebeu a 

numeração 12.051 perante à CIDH. Ressalte-se que em nenhum momento do procedimento o 

Estado Brasileiro se pronunciou. Portanto, não houve possibilidade de solução amistosa, 

seguindo para a emissão direta do Relatório de Recomendações pela CIDH em 2001. A vítima 

enaltece que foi por meio desse Relatório que houve a responsabilização do Brasil, em razão de 

sua omissão por causa de violência doméstica contra a mulher.  

Tamara Amoroso Gonçalves (2013) enfatiza que as violações perpetradas em face de 

Maria da Penha pelo Estado Brasileiro possuem previsão nos artigos 1, 8, 24 e 25 da Comissão 

Americana de Direitos Humanos, artigos II e XVIII da Declaração Americana de Direitos 

Humanos e artigos 3, 4 (a, b, c, d, e, f, g), 5, 3 7 da Convenção de Belém do Pará.  

Quanto ao caso específico de Maria da Penha Fernandes Maia, consta do Relatório 

54/01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos as seguintes recomendações ao Estado 

Brasileiro:  

[...] 1. Completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da 

agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da Senhora Maria da Penha Fernandes 

Maia. 2. Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a 

responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o 

processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas 

administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. 3. 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. [...] (Relatório 54/01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2001) 
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Desse modo, pode-se observar que as recomendações visam a efetivação dos direitos 

de Maria da Penha, o que se daria por meio do devido processo legal, na qual acarretaria na 

punição de agressor, no âmbito penal, e na responsabilização dos danos, no âmbito civil. Além 

das recomendações de cunho pessoal, demonstradas acima, o caso de Maria da Penha Fernandes 

Maia fez com que a CIDH também estabelecesse algumas recomendações gerais para a 

erradicação da violência contra a mulher no Brasil, com especial dedicação à violência 

doméstica. Vejamos:  

[...] 4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o 

tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no 

Brasil. A Comissão recomenda particularmente o seguinte: a) Medidas de capacitação e 

sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que 

compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica; b) Simplificar os 

procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual, sem 

afetar os direitos e garantias de devido processo [...](Relatório 54/01 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, 2001) 

 

E, ainda: 

 

[...] c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de 

solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua 

gravidade e às conseqüências penais que gera; d) Multiplicar o número de delegacias 

policiais especiais para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais 

necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência 

doméstica, bem como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus 

informes judiciais. e) Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares 

destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos 

reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos 

intrafamiliares. (Relatório 54/01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

2001) 

 

No que se refere às últimas recomendações, além de possuírem caráter geral, visam 

promover a capacitação e profissionalização dos funcionários que trabalham diretamente com às 

vítimas de violência contra a mulher; a duração razoável do processo, de modo que a vítima se 

sinta restaurada em seus direitos, sem prejudicar o agressor nos direitos que lhe são afetos; a 

solução dos conflitos infrafamiliares, de acordo com a gravidade e consequências penais do caso; 

promover a educação da sociedade, de modo a erradicar à violência contra a mulher. Sendo 
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assim, verifica-se que além de uma solução jurídica efetiva, a CIDH tem como escopo principal 

desse relatório a promoção da educação populacional a respeito da violência contra a mulher, 

principalmente, no que se refere às agressões cometidas no seio familiar.  

Todas as recomendações tiveram um prazo de 60 (sessenta) dias para serem 

cumpridas pelo Estado Brasileiro, devendo ser enviado um relatório em resposta, constando quais 

recomendações foram seguidas.   

Segundo Tamara Amoroso Gonçalves (2013) o caso de Maria da Penha foi o primeiro 

a possui responsabilização internacional em decorrência da Convenção de Belém do Pará. 

Ademais, foi a partir desse Relatório que houve a criação da Lei 11.340/2006, conhecida 

socialmente por Lei Maria da Penha. 
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3 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA 

 

Diante das inúmeras alterações legislativas envolvendo o direito das mulheres se faz 

necessária a análise dos atos normativos, desde a época do Brasil Colônia até os tempos atuais.  

 

3.1 Do Brasil Colônia à Lei 11.340/2006 

 

Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) leciona que durante o Brasil Colônia, 

período abrangido desde o ano de 1500 até 1822, vigia, no Brasil, as Ordenações do Reino, um 

compilado das legislações existentes no Reino de Portugal. Entre as diversas leis presentes 

figurava as Ordenações Filipinas, um código que instituía premissas religiosas, morais e regulava 

a sociedade por castas (FERNANDES, 2015). No âmbito civil, esse ato normativo permitia que 

as mulheres fossem tratadas como incapazes, no que se refere à proteção jurídica estabelecida 

pelo direito penal, Valéria Diez Scarance Fernandes (2015, p. 7) explica que “os tipos penais 

relacionados à mulher protegiam sua religiosidade, posição social, castidade e sexualidade, com 

elevação da pena em razão da classe social dos envolvidos.”. O estupro era tipificado como crime 

e era punido com pena de morte, não havendo exceções para a punição, nem mesmo o casamento 

consentido com a vítima (FERNANDES, 2015). A crítica da autora refere-se ao fato de que era 

possível o homicídio contra mulher adúltera. Sendo assim, ao passo que o sistema penal protegia 

a mulher contra violações à sua sexualidade, punia-lhe se ofendesse a honra de seu companheiro.   

Posteriormente, segundo Fernandes (2015), no Brasil Império, entre 1822 e 1889, foi 

dado às mulheres o direito de frequentar as escolas de primeiro grau, contudo, o conteúdo 

ministrado era bem diferente daquele apresentado aos homens, o ensino era voltado para 

atividades domésticas e não referente a teorias sobre linguística ou matemática. Essa 

diferenciação era proibida pelo texto constitucional da época, contudo, na prática, as 

diferenciações e discriminações referentes ao gênero feminino eram presentes (FERNANDES, 

2015). Percebe-se, portanto, que enquanto a legislação constitucional visava igualar as condições 

dos brasileiros, a realidade social era completamente diferente, indo de encontro aos preceitos 

constitucionais. Observa-se que a mulher era vista como serviente ao esposo, devendo aprender 

tarefas domésticas, fato que desencadeia o sentimento de posse do cônjuge e, consequentemente, 
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atos de violência doméstica.  

De acordo com Valéria Diez Scarance Fernandes (2015), Em 16 de dezembro de 

1830, foi publicado o Código Criminal do Império do Brasil, esse dispositivo normativo agravou 

as penas quando a superioridade do agressor, em razão do sexo, impedisse a defesa da vítima. 

Além do mais, a gravidez era um impeditivo legal para a aplicação da pena de morte, bem como 

da pena de galés (FERNANDES, 2015). Segundo a autora, há que se falar, ainda, que, no texto 

legal, o homicídio contra a mulher adúltera foi substituído por uma atenuação da pena, contudo, a 

possibilidade de legítima defesa pela honra ainda era admitida pela jurisprudência.  Destaca-se 

que a extinção da punibilidade do agressor quando se cassasse com a vítima de crimes sexuais foi 

instituída por essa legislação (FERNANDES, 2015). 

Observa-se que a proteção especial dada pelo direito penal às mulheres sempre era 

limitada pela proteção jurídica e social dos homens agressores. Valéria Diez Scarance Fernandes 

(2015) bem observa que o mais importante nesse momento histórico é a proteção da honra da 

família da mulher violada, isso pode ser facilmente constatado com a possibilidade de extinção da 

punibilidade do agressor ao conferir núpcias com a vítima, agredida física e psicologicamente. 

Ousa-se dizer que obrigá-la a manter um relacionamento com quem a violou é mais um tipo de 

violência provocada pelo próprio sistema penal que seguiu a preocupação social em manter a 

integridade da moralidade da família que, em um pensamento conservador, se desmantelaria pela 

agressão sexual. Além disso, notória a divergência apresentada entre legislação 

infraconstitucional e jurisprudência, ao passo que a primeira, tentava inserir no ordenamento 

jurídico brasileiro a punição aos companheiros que matassem suas esposas adúlteras e a segunda 

aplicava a extinção da punibilidade nesses casos, justificando que havia legítima defesa pela 

honra.  

Durante a primeira fase de industrialização do Brasil, as mulheres foram inseridas no 

mercado de trabalho. Segundo Fernandes (2015), a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, aditada em 24 de fevereiro de 1891, extinguiu privilégios relacionados a 

origem e nobreza, garantiu o casamento civil como gratuito e aboliu as penas de morte, de galés e 

banimento. Além disso, cidadãos maiores de 21 anos alfabetizados possuíam direito ao voto. 

Entretanto, a legislação infraconstitucional, especificadamente, o Código Civil, a partir de 1º de 

janeiro de 1916 impôs que as mulheres casadas fossem equiparadas aos relativamente incapazes 
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(FERNANDES, 2015). 

 Tanto Valéria Diez Scarance Fernandes (2015), quanto Caroline Espínola (2018) 

asseveram que as lutas feministas foram essenciais para a conquista das mulheres ao voto, em 

1932. A partir desse ano, constava no Código Eleitoral a possibilidade de voto de qualquer 

sujeito, independente de sexo, a partir de 21 anos (FERNANDES, 2015). Valéria Diez Scarance 

Fernandes (2015), ainda, ressalta que a Constituição da República de 1934 constou 

expressamente em seu texto tal possibilidade, marco histórico para o direito das mulheres.  

Observa-se que apesar da ocorrência de um direito tão importante na esfera cível da 

mulher, o direito penal continuava sem se preocupar com a necessidade de uma proteção efetiva a 

incolumidade física, psicológica e sexual da mulher, à medida que os crimes sexuais continuavam 

sendo caracterizados como crimes contra a honra das mulheres e de suas famílias. Ressalte-se que 

a crítica se dá em relação a qualquer tipo de garantia e proteção à mulher, não tão somente se 

restringindo a sanção punitiva do agressor. Segundo Fernandes (2015), enquanto a legislação 

pátria eleitoral progrediu, a proteção dada às mulheres no âmbito penal chegou até mesmo a 

retroceder, uma vez que em 1890, com a promulgação do Código Penal dos Estados Unidos foi 

criada a possibilidade de absolvição do réu que estivesse em privação de sentidos e de 

inteligência quando tivesse cometido o crime.  

O Código Penal que prevalece até os tempos atuais foi promulgado em 1940, durante 

o período ditatorial da era Vargas. Os crimes sexuais foram caracterizados como crimes contra os 

costumes, em referência ao modo como eram denominados nos códigos anteriores 

(FERNANDES, 2015). Ressalte-se que, de acordo com Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) 

a Constituição de 1967 já estabelecia em seu texto legal o princípio da não discriminação e a 

obrigatoriedade de voto aos brasileiros de ambos os sexos.  

Apesar do dispositivo constitucional, a autora explana que considerando que a mulher 

era relativamente incapaz, o Código de Processo Penal, instituído em 1941, estabeleceu que o 

direito de queixa da mulher só podia ser exercido com o consentimento do cônjuge. Ainda, de 

acordo com ela, a exceção só era possível se a queixa fosse contra ele ou ela fosse separada. Por 

fim, Fernandes (2015) esclarece que o consentimento do cônjuge poderia ser suprido pelo Juiz.  

Novamente, pode-se verificar como todo o sistema legislativo trata a mulher como 

submissa ao homem, por esse motivo, fez-se necessárias referências a outros atos normativos que 
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não fossem penais ou processuais penais. Um ato normativo sustenta o outro, no que tange à 

objetificação e inferiorização da mulher, o que dificulta, até o momento, sua proteção jurídica 

pelo direito brasileiro.  

Fernandes (2015) considera que apenas a Constituição de 1988 conseguiu instituir 

verdadeiramente a igualdade entre homens e mulheres, uma vez que não previu genericamente a 

igualdade entre os sexos, mas de forma expressa estabelece que a igualdade entre homens e 

mulheres será em direitos e obrigações, fazendo com que, pelo menos tecnicamente, a mulher não 

se vinculasse ao homem. Desse modo, percebe-se que após a promulgação da Constituição, até 

hoje vigente no país, vários dispositivos normativos foram alterados, uma vez que incompatíveis 

com o dispositivo supra.  

Fernandes (2015) cita algumas alterações provocadas na legislação penal ocasionadas 

pela Constituição de 1988. Houve a revogação da previsão penal que figurava como necessário o 

consentimento do cônjuge para o exercício do direito de queixa pela Lei n. 9.520. Por outro lado, 

segundo a mesma autora, no ano de 2004, a Lei n. 10.886, criou a tipologia da violência 

doméstica nos casos de lesão corporal (art. 129, §9º do Dec. n. 2.848), consequentemente, 

instituiu também a causa de aumento de pena no caso de lesão corporal decorrente desse fato (art. 

129, §10º do Dec. n. 2.848). As alterações, mais importantes tratam-se da reformulação da 

redação dos crimes sexuais, em 2005, por meio da Lei n. 11.106, retirando expressões que 

remetiam a proteção da honra da mulher e de sua família da legislação e a revogação do 

dispositivo normativo que extinguia a punibilidade do agente no caso de se casar com a vítima de 

crimes sexuais (FERNANDES, 2015).    

Posteriormente, em 2006, surgiu a Lei 11.340/2006, em razão do já estudado 

Relatório n. 54/01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, emitido por provocação de 

Maria da Penha Fernandes Maia, uma vez que foi vítima, em primeiro momento, de graves 

violações de sua integridade física e psicológica no âmbito doméstico, ocasionadas por seu ex-

companheiro e, em segundo momento, do Estado Brasileiro, que se omitiu e postergou a 

resolução do caso (FERNANDES, 2015). Segundo Valéria Diez Scarance Fernandes (2015), essa 

legislação visou efetivamente a proteção da mulher e a prevenção da violência contra o gênero 

feminino.   

Segundo Caroline Espínola (2018), foi atribuída uma importância tão grande à 
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violência de gênero e contra a mulher que a redação do texto normativo se deu com o auxílio de 

cinco organizações não governamentais diferentes que se relacionam com a temática. 

Posteriormente, foram realizadas audiências públicas que serviram para amparar a base legal do 

texto (ESPÍNOLA, 2018). Sendo assim, é possível verificar grande esforço da sociedade 

brasileira em solucionar o problema de violência contra a mulher.  

 

3.2 A Lei 11.340/2006 e as legislações penais relacionadas à violência doméstica e familiar 

contra a mulher 

 

Sabe-se que a Lei n. 11.340/2006 teve vinculação social ao caso de Maria da Penha 

Fernandes Maia, sendo que a legislação recebeu até mesmo a denominação de Lei Maria da 

Penha, de modo informal. Marilia Montenegro (2015) critica tal fato e apresenta alguns 

fundamentos para tanto. Segundo a autora, quando acontece essa atribuição, a legislação perde 

sua impessoalidade, uma vez que faz com que todos os casos de violência doméstica sejam 

tratados como o de Maria da Penha, que foi uma exceção no direito brasileiro. Outro ponto 

abordado pela autora é a utilização do sofrimento de vítimas de violência doméstica para 

legitimar leis penais severas. Segundo ela, a mídia seleciona os casos mais graves a fim de que 

haja uma exploração da imagem e da história das vítimas para chamar atenção do poder público e 

atingir interesses, muitas vezes próprios. Por fim, afirma que ao se atribuir pessoalidade à 

legislação toda crítica à lei passa a ser entendida como ato desrespeitoso e até mesmo uma 

insensibilidade com a vida e história de Maria da Penha, bem como à temática da violência contra 

a mulher.  

Destaca-se que a Constitucionalidade da Lei n. 11.340/2006 foi questionada. Valéria 

Diez Scarance Fernandes (2015) explica que isso se deu em razão do tratamento desigual 

atribuído entre homens e mulheres e da inaplicabilidade da Lei n. 9.099/95, o que impossibilita 

transações penais no âmbito dos juizados e varas especializadas no combate a violência 

doméstica. Acontece que a desigualdade proposta pela legislação trata do conhecido conceito de 

igualdade aristotélica, em que se preceitua que os iguais devem ser tratados como iguais e os 

desiguais devem ser tratados à medida de sua desigualdade. Portanto, como bem narra a autora, 

considerando os elevados casos de violência contra a mulher e as altas taxas de feminicídio, 
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deve-se ponderar que não há uma discriminação injustificada.  

O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o assunto na Ação Direta de 

Constitucionalidade n. 19, em fevereiro de 2019. Por unanimidade, se reconheceu a 

constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei n. 11.340/2006 (GONÇALVES, 2015). Se 

perfaz importante o destaque do voto do relator, Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, em que 

justifica a constitucionalidade da Lei n. 11.340/2006 pelos diversos fatores culturais e sociais e 

não tão somente pelas agressões físicas ou psicológicas perpetradas em face da mulher. Ademais 

afirma que a “a Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades 

ocorridas na privacidade do lar e representou movimento legislativo claro no sentido de assegurar 

às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça”. Sendo assim, percebe-

se que o Relatório 54/01 foi o precursor dessa legislação ao demonstrar para o Estado Brasileiro 

que se fazia necessária a adoção de medidas para que o processo judicial fosse efetivo às vítimas 

de violência doméstica.   

Segundo Valéria Diez Scarance Fernandes (2015), a Lei n. 11.340/2006 inova no 

ordenamento jurídico brasileiro ao conceituar violência, de modo que rompe com a distinção 

entre a ameaça e a agressão física. Isso porque o artigo 7º da legislação incorpora a definição do 

termo as agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais praticadas contra a mulher 

no âmbito doméstico. A autora ainda ressalta que apesar de a Convenção de Belém do Pará 

promover um contexto mais amplo de aplicação, tratando da violência contra a mulher nas 

adjacências do lar, da comunidade e do próprio Estado, a Lei n. 11.340/2006 se aplica, de forma 

bem restritiva, aos casos de violência doméstica e familiar.  

Verifica-se que a legislação brasileira deu enfoque maior à violência doméstica, 

possivelmente, por ser uma das maiores taxas de violência contra a mulher em território nacional. 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelou em seu relatório “A Vitimização de Mulheres no 

Brasil”, do ano de 2019, que o perfil de 23,8% dos agressores de mulheres relaciona-se com a 

afetividade, uma vez que são cônjuges, companheiros ou namorados das vítimas. Destaca-se, 

ainda, que a pesquisa indicou que, aproximadamente, 42% das agressões ocorreram no lar. 

Marilia Montenegro (2015), por sua vez, acredita que, na verdade, essa preocupação do legislador 

em solucionar a questão da violência doméstica relaciona-se com o destaque midiático à 

criminalidade violenta, o que acarreta políticas punitivistas por parte do Estado. 
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Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) identifica que o artigo 5º da Lei n. 

11.340/2006 estabelece que a violência praticada contra a mulher deve ser fundada no gênero. 

Segundo a autora, devido a previsão legal, se faz necessária a definição de gênero, que é uma 

“relação assimétrica de poder, com dominação do homem e submissão da mulher, em que há 

naturalização das diferenças” (FERNANDES, 2015, p. 57). Marilia Montenegro (2015) reforça a 

ideia apresentada por Fernandes (2015) ao sustentar que “não se pode deixar de analisar esse 

conflito como uma relação de poder, entre o gênero masculino, representado socialmente como 

forte, e o gênero feminino, representado socialmente como o fraco”. Sendo assim, verifica-se que 

a questão social possui íntima correlação com as violências perpetradas contra a mulher e, por 

esse motivo, devem ser levadas em consideração pelo aplicador do Direito.  

Marilia Montenegro (2015) ainda faz uma análise crítica sobre a linguagem utilizada 

pela Lei n. 11.340/2006. Segundo a doutrinadora, por diversas vezes a legislação utiliza o termo 

ofendida e agressor, o que pressupõe que a mulher não participa da resolução do conflito 

doméstico, reforçando os estereótipos socialmente construídos e ampliando a atuação punitiva do 

Estado no âmbito doméstico. Cumpre destacar que o parágrafo único do artigo 5º do dispositivo 

normativo estabelece que a aplicação da Lei se dará também nos casos de relacionamento 

homoafetivo (MONTENEGRO 2015). Sendo assim, para ela, mais uma vez incorre em 

inadequação jurídica a terminologia utilizada.   

Caroline Espínola (2018) esclarece que a Lei n. 11.340/06 possui em seu texto 

medidas preventivas para que a violência doméstica não venha a ocorrer, medidas assistenciais às 

vítimas da agressão e, ainda, medidas punitivistas para os autores da violência, sejam eles 

homens ou mulheres. Deve-se atentar ao fato de que a legislação não introduziu no ordenamento 

jurídico novos tipos penais, houve a criação de circunstâncias agravantes e atenuantes aos crimes 

já existentes e que se relacionam ao contexto de violência doméstica e familiar.  Houve também a 

inserção de hipótese de prisão preventiva nos casos de violência doméstica contra a mulher, a fim 

de assegurar o amplo cumprimento das medidas protetivas de urgência (ESPÍNOLA, 2018). 

Marilia Montenegro (2015) dá ênfase, principalmente, às medidas elencadas no artigo 

8º, 9º, 22 e 23 da referida lei, pois não possuem caráter penal e visam, da mesma forma, tutelar a 

vítima de violência doméstica. A autora ainda ressalta que “não há dúvidas de que a melhor 

forma de combater a violência doméstica é através de políticas públicas não repressivas, 
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conscientizado a população, principalmente pela educação para as novas gerações, como 

estabelecem os incisos III, V, VII, VIII e IX do art. 8º da lei 11.340/2006” (MONTENEGRO, 

2015, p. 117). O caput do artigo 8º estabelece uma espécie de integração entre os entes 

federativos, a fim de promover políticas públicas que tem por objeto a erradicação da violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Os incisos tratam das bases que deverão ser alicerçadas 

nesses projetos, as quais, segundo a citada autora são: 

Art. 8º [...] III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 

exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III 

do art. 1º , no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal; [...] 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, 

e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; 

[...] VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do 

Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados 

no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; VIII - a promoção de 

programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade 

da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; IX - o destaque, nos 

currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos 

humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica 

e familiar contra a mulher. (BRASIL, 2006). 
 

 Já o artigo 9º, da Lei 11.340/2006, dispõe sobre a assistência a ser dada à mulher que 

se encontrar na situação de violência. Deve ser realizada de forma integrativa entre os órgãos da 

saúde, segurança pública e quaisquer outros que constem normas de proteção à mulher. Com 

relação a esse dispositivo em especial destaca-se as inovações legislativas do ano de 2019. A 

primeira modificação é vista como positiva, uma vez que acrescenta ao parágrafo 2º, cujo texto 

legal se direciona a tutela da integridade física e psicológica da mulher, o inciso III que determina 

o encaminhamento da mulher violentada à assistência judiciária para ajuizamento de ações que 

envolvam a competência da Vara de Família (BRASIL, 2006).  

Já no que se refere à inserção dos parágrafos 4º e 5º no referido artigo (BRASIL, 

2006), são consideradas negativas. Isso porque obriga que o sujeito que perpetrou agressões em 

face da vítima repare o poder público quanto aos gastos com o tratamento de saúde pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), de modo que o valor recolhido se direcione ao Fundo de Saúde do ente 

federativo responsável pela unidade, e quanto à utilização de dispositivos de segurança. Observa-
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se que o Estado transfere toda sua responsabilidade governamental ao particular que, apesar de 

ser sujeito ativo no que se refere às agressões praticadas em desfavor da vítima, é sujeito passivo 

da violência perpetrada pelo próprio Estado Brasileiro que não cumpriu com critérios mínimos 

educacionais. Tampouco foi capaz de colocar em prática o estabelecido no já citado artigo 8º, 

uma vez que, na prática, a violência doméstica e familiar contra a mulher não tem sida debatida 

nas escolas, principalmente, naquelas de responsabilidade estatal. Por fim, cumpre lembrar que a 

medida adotada prejudicará a camada populacional que menos tem condições financeiras, qual 

seja, a população negra e pobre desse país, que representa, aproximadamente, 70% dos 

brasileiros, conforme relatório da Coalizão Negra por Direitos emitido em setembro de 2019.   

Ressalte-se que em consonância com a Convenção de Belém do Pará, bem como o 

Relatório 54/01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos o Estado deve proporcionar o 

ressarcimento de danos à vítima das agressões. Contudo, tais Documentos não preveem o 

ressarcimento ao erário, posto que, como já foi enfatizado por diversas vezes no presente 

trabalho, a desigualdade de gênero é pressuposto social que por muitos anos foi reforçado no 

ordenamento jurídico dos Estados, inclusive do Brasil, como já demonstrado. Por esse motivo, as 

Convenções e Tratados responsabilizam não só os indivíduos que cometem o delito, mas toda a 

coletividade e os Estados que se dispuseram a discutir a violência contra a mulher.  

 Em relação às inovações trazidas pelos parágrafos 7º e 8º da Lei 11.340/2006, 

também há apontamentos positivos a se fazer, uma vez que dão prioridade de matrícula e 

transferência escolar dos filhos e dependentes nas proximidades da residência da vítima de 

violência de gênero. Tal previsão legal vai ao encontro do disposto na Convenção de Belém do 

Pará que dispõe em seu artigo 8º, d, que caberá aos Estados promover a prestação de serviços 

especializados às vítimas, por meio de entidades públicas e privadas. 

 Em relação aos mencionados artigos 22 e 23 da Lei n. 11.340/2006, relacionam-se as 

medidas protetivas de urgência que podem ser deferidas pelo magistrado dos juizados ou varas 

especializadas a violência doméstica e familiar contra a mulher ou pela autoridade policial, nos 

termos da Lei n. 13.827/2019, que instituiu a competência. As medidas protetivas de urgência a 

serem cumpridas pelo agressor são elencadas no artigo 22, sua aplicação deve ser analisada 

casuisticamente, podendo ser aplicadas as que o julgador entender necessárias. São elas:  

 I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 
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competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II - afastamento 

do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas 

condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) 

freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de 

alimentos provisionais ou provisórios. (BRASIL, 2006). 

 

Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) leciona que quanto à suspensão da posse ou 

restrição do porte de arma a medida relaciona-se aos casos em que há a regularidade e 

autorização para tanto. Isso porque no caso de porte ilegal, a arma deverá ser apreendida. 

Segundo a autora, após a concessão da tutela, deverá ocorrer a devida comunicação ao Sistema 

Nacional de Armas (SINARM), à Polícia Federal e ao órgão que o servidor público pertença. A 

autora ainda ressalta que deverá ser expedida ordem de busca e apreensão do objeto, nos termos 

do artigo 240, §1º, d, do Código de Processo Penal.  

No que se refere à medida de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, 

Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) explica que essa situação pode envolver questões além da 

violência em si, como guarda e direito de visitação dos filhos e direito real sob o imóvel, motivo 

pelo qual, pode haver designação de audiência de justificação de forma prévia para entender 

melhor a gravidade da situação e buscar a melhor solução ao caso. Caso se verifique que não há 

condições fáticas de permanência da vítima e do agressor no mesmo ambiente, a autora sugere 

que a tutela seja concedida até que a audiência seja realizada.  

Já no que tange a medida de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre todos esses sujeitos e o agressor. Valéria 

Diez Scaranc Fernandes (2015) esclarece que a dificuldade de fiscalização do cumprimento 

dessas medidas é grande e conta com o relato da própria vítima nas Delegacias de Polícia.  A 

autora sugere a utilização de monitoramento eletrônico, medida prevista no artigo 319, IX, do 

Código de Processo Penal.  

Em relação à medida de proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, nas palavras de Valéria Diez Scaranc Fernandes 

(2015): “diz respeito a qualquer conduta de interação e compreende a comunicação por palavras, 
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por gesto, escrita ou até mesmo em Internet (e-mail, mensagem, redes de relacionamento).” 

(FERNANDES, 2015, p. 155). A autora ressalta que essa medida não implica em rompimento, 

automático, do contato com os filhos, uma vez que há uma medida específica para a suspensão de 

visita aos dependentes menores. Discorre, ainda, que a entrega da criança deve se dar mediante 

interposta pessoa a fim de evitar o descumprimento da tutela deferida.  

No que tange à proibição de frequentar locais para assegurar a integridade física e 

psicológica da ofendida, Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) explica que a tutela estimula o 

encerramento do controle psicológico exercido pelo agressor em relação à vítima. Por esse 

motivo, a proibição pode envolver qualquer local que a vítima frequente. Nesses casos, segundo a 

autora, o descumprimento das medidas pode ser noticiado por qualquer pessoa.  

Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) explana que no que se refere à restrição ou 

suspensão de visitas aos dependentes menores há uma condicionante para aplicação da medida, a 

elaboração de parecer da equipe multidisciplinar ou equipes similares. A autora ressalta que 

apesar da violência contra a mulher ser uma conduta reprovável socialmente, apenas um parecer 

técnico adequado é capaz de opinar sobre a aplicação ou não da medida, já que envolve a saúde 

psicológica de menores e seu caráter mais gravoso ao agressor. Por fim, leciona que em casos de 

crimes mais graves, como estupro, emprego de arma de fogo, tortura, agressões físicas em face 

dos menores, poderá haver o deferimento do pleito até a elaboração da avaliação pela equipe 

técnica.  

Em relação à prestação de alimentos provisionais ou provisórios, Valéria Diez 

Scaranc Fernandes (2015) entende que “tem por finalidade a subsistência da mulher e de seus 

filhos, em razão da necessidade econômica que surgiu ou se agravou com a prática da violência”. 

(FERNANDES, 2015, p. 157). Portanto, se destina a promover a manutenção da vítima e de seus 

filhos, até o ajuizamento da ação no juízo competente, qual seja, a Vara de Família 

(FERNANDES, 2015). 

Interessante esclarecer que para que as medidas protetivas sejam passíveis de 

exigibilidade, o agressor deve ser cientificado da obrigatoriedade de cumprimento 

(FERNANDES, 2015). Ademais, a própria vítima pode noticiar o descumprimento na Delegacia 

de Polícia, o que pode gerar a gradação das medidas protetivas, a obrigação de comparecer em 

juízo para justificar o ato e, até mesmo, a prisão preventiva do agressor.  
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Além dessas, podem ser deferidas pelo Magistrado medidas protetivas de urgência a 

serem cumpridas pela vítima. São elencadas no artigo 23 da Lei n. 11.340/06 e dispõe o seguinte:  

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: I - 

encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou de atendimento; II - determinar a recondução da ofendida e a de seus 

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; III - determinar o 

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

filhos e alimentos; IV - determinar a separação de corpos. (BRASIL, 2006). 

 

Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) explana que, de modo geral, as medidas 

previstas no artigo 23 buscam tutelar a vida da vítima, uma vez que, normalmente, relacionam-se 

à graves violências, chegando ao risco de morte para a mulher violada. A autora informa que, 

frequentemente, esses casos vinculam-se à dependência emocional e controle excessivo por parte 

do agressor. Com relação à medida elencada no inciso I, Fernandes (2015) explica que, devido à 

gravidade, não há necessidade de ordem judicial para tanto, podendo ocorrer por meio do 

encaminhamento feito pela autoridade policial ou pela equipe multidisciplinar. Como se 

depreende da leitura do inciso, a autora esclarece que pode haver o abrigamento da vítima ou a 

inclusão dela e de seus dependentes em programas de apoio econômico, social ou psicológico.  

No que se refere à medida de recondução da ofendida ao lar, após o afastamento do 

agressor, como se pode perceber possui íntima correlação com a medida de afastamento desse do 

lar, prevista no artigo 22, II, do mesmo dispositivo normativo (FERNANDES, 2015). As medidas 

podem ser deferidas em conjunto ou após a ocorrência do afastamento do agressor. Caso a vítima 

decida se retirar da residência, poderá fazer isso sem que seus direitos com relação à guarda, 

patrimônio e alimentos sejam retirados, basta que a medida prevista no inciso III seja solicitada 

por ela frente à autoridade policial e deferida pelo juízo (FERNANDES, 2015).  

 A medida de separação de corpos, prevista no inciso IV, pode ser aplicada às pessoas 

não casadas e possibilita o ajuizamento de ação competente na Vara de Família para solução dos 

conflitos patrimoniais e referentes à União (FERNANDES, 2015). Para Valéria Diez Scaranc 

Fernandes (2015) o afastamento do lar do agressor é suficiente para cumprir esse objetivo, 

motivo pelo qual, o dispositivo pode ser considerado dispensável.  

Cumpre esclarecer que para fins de proteção patrimonial da mulher violentada o 

artigo 24 do dispositivo normativo ainda estabelece:  
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Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 

propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes 

medidas, entre outras: I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à 

ofendida; II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; III - 

suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; IV - prestação de 

caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes 

da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. (BRASIL, 2006). 

 

Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) ressalta que as medidas elencadas no artigo 

24 da Lei n. 11.340/2006 exigem uma dilação probatória que seria incompatível com a própria 

natureza cautelar do procedimento. Por esse motivo, para a autora, só podem ser deferidas caso a 

vítima possuam prova documental do alegado. Segundo a autora, a tutela visa preservar o 

patrimônio da vítima devido à violência sofrida, não devendo contemplar discussões referentes à 

partilha de bens.  

No caso de subtração dos bens da vítima, Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) 

explica que “compreende os bens particulares da mulher e também aqueles comuns, que estão 

com o agressor, a cuja meação a mulher tem direito em razão de dissolução de sociedade 

conjugal ou união estável.” (FERNANDES, 2015, p. 163). No caso de aplicação da medida 

prevista no inciso II, relaciona-se aos bens móveis e imóveis e, por esse motivo, deve haver 

comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis (FERNANDES, 2015). Já no caso de suspensão 

das procurações conferidas ao agressor, deve ser comunicada ao Cartório de Registro de Notas. 

Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) explicita que estudos revelam que, geralmente, nesses 

casos, há uma forte dependência econômica do agressor em relação à vítima e o consumo de 

drogas e bebidas é exagerado. Por fim, com relação a ultima medida de cunho patrimonial, autora 

revela que a finalidade é assegurar o ressarcimento dos danos à vítima.  

Pondera-se que a aplicação das medidas protetivas não possui um critério objetivo, 

sendo casuística, em outras palavras, depende do caso concreto. Ademais, como restou verificado 

por Marilia Montenegro esses são os principais artigos da Lei em que se observa a tentativa de 

proteção à vítima de violência doméstica e familiar. Merece destaque o artigo 8º que se preocupa 

em modificar as discussões sociais acerca da temática, pendente apenas de aplicação pelo poder 

executivo.  

Segundo Valéria Fernandes (2015), há apenas dois dispositivos na Lei 11.340/2006 
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que preveem a reeducação do agressor. O artigo 35, V, do dispositivo normativo estabelece que 

“a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das 

respectivas competências: [...] V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.” 

(BRASIL, 2006). Já o artigo 45 da Lei 11.340/2006 altera a redação do artigo 152, parágrafo 

único, da Lei de Execuções Penais trazendo a seguinte previsão legal: “nos casos de violência 

doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a 

programas de recuperação e reeducação. (BRASIL, 2006)”. A autora leciona que devido ao rol 

exemplificativo das medidas protetivas elencadas no artigo 22, da Lei 11.340/2006, “a 

reeducação tem natureza de medida protetiva genérica que obriga o agressor.” (FERNANDES, 

2015, p. 167).  

Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) critica a Lei n. 11.340/2006 no que se refere 

à ausência de previsão legal quanto a alguns requisitos das medidas protetivas, quais sejam, 

procedimento, rito, duração e recursos cabíveis. Diante dessa lacuna normativa, muito se discutiu 

acerca da natureza das medidas protetivas, inicialmente, entendeu que deveriam ser vinculadas a 

um processo ou inquérito policial (FERNANDES, 2015). Posteriormente, observando a 

legislação como um todo, decidiu que não havia necessidade de tal vinculação (FERNANDES, 

2015). A autora ainda ressalva a hipótese de que “condicionar a proteção à persecução penal pode 

colocar a vida da vítima em risco” (FERNANDES, 2015, p. 143). Destaca-se que a Comissão 

Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (COPEVID), do 

Ministério Público entendeu pela natureza dúbia das medidas protetivas, sendo de natureza cível 

e penal (FERNANDES, 2015). No que se refere ao prazo de duração a COPEVID intentou que 

deve perdurar enquanto houver situação de risco (FERNANDES, 2015).  

O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela natureza cautelar satisfativa das medidas 

de proteção no julgamento do REsp n. 1.419.421 – GO, relatoria do Ministro Luis Felipe 

Salomão, da 4ª turma (FERNANDES, 2015). Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015) explica que 

a decisão se fundamentou no fato de que nem sempre o sistema penal é o suficiente para tutelar a 

integridade física e psicológica das vítimas de violência. Cumpre ressaltar que essa decisão 

ponderou também o caráter autônomo das medidas, frente aos demais processos do âmbito penal.  

Segundo Valéria Diez Scaranc Fernandes (2015), os requisitos processuais para a 

concessão das medidas protetivas de urgência são a prática de violência doméstica e familiar 
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contra a mulher e a necessidade de proteção. A doutrinadora ressalta que para o primeiro 

requisito ser cumprido basta a combinação dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/2006, independente 

de tipificação penal. Quanto à necessidade da proteção, esclarece que deve ser observado o relato 

da vítima, a fim de que se verifique a situação em que ela se encontra. No que se refere ao 

procedimento, deve seguir os ditames do Código de Processo Civil. (FERNANDES, 2015). 

Observa-se que, como já mencionado, esse critério é discricionário por parte das autoridades 

judiciárias e de polícia, assim como o estabelecimento de quais medidas devem ser aplicadas ao 

caso.  

Cumpre destacar que em abril de 2018 a Lei 11.340/2006 foi alterada pela Lei 

13.641/2018 e passou a conter em seu tecto o crime de descumprimento de medidas protetivas de 

urgência. Vejamos o preceito legal: 

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência 

previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. § 1º A 

configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as 

medidas. § 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá 

conceder fiança. § 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções 

cabíveis. (BRASIL, 2006). 

 

Silvia Maria Marques Lima ressalta em seu artigo “O Crime de Descumprimento de 

Medida Protetiva de Urgência e Suas Implicações Jurídicas” que para haver o descumprimento de 

medidas protetivas de urgência o autor do delito deve ter ciência das proibições impostas a ele. 

Ademais, esclarece que não é necessário que haja novo episódio de violência contra a mulher, 

mas o descumprimento da tutela inibitória deferida pelo magistrado. Dessa forma, entende-se que 

ao praticar novo ato de violência contra a mulher o agressor responderá pelo crime praticado, 

bem como pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.  

Já com relação ao âmbito penal e processual penal, Marilia Montenegro (2015) 

endurece suas críticas, principalmente, no que se refere ao o artigo 16 da Lei n. 11.340/2006. O 

referido dispositivo normativo estabelece que:  

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que 

trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência 

especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido 

o Ministério Público. (BRASIL, 2006). 

  

Primeiramente, a autora evidencia a atecnia legislativa, uma vez que a renúncia só 
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pode ser feita previamente ao oferecimento da denúncia nos casos de ação penal pública 

condicionada à representação da vítima e antes do oferecimento da queixa crime nos delitos de 

ação penal privada. Sendo assim, a autora infere que o texto legal se relaciona ao instituto 

retratação da representação, isso se explica ao se interpretar o dispositivo por analogia ao artigo 

102 do Código Penal, que estabelece que “a representação será irretratável depois de oferecida a 

denúncia”, tratando-se do mesmo instituto, contudo, com prazo legal menos extenso.  

Marilia Montenegro (2015) explicita que, normalmente, esse direito é exercido sem 

formalidades. Entretanto, nos casos de violência doméstica que se relacionem aos crimes que 

sejam de ação penal pública condicionada à representação da vítima, há a exigência de que seja 

realizado em uma audiência específica, com a presença do magistrado e do promotor de justiça. 

Logo, segundo a doutrinadora, a Lei n. 11.340/2006 adotou formalidades para que o direito de 

retratação à representação da vítima seja exercido. A autora ressalta que esse tipo de exigência 

legal faz com que, única e exclusivamente, a vítima explique os motivos que a levaram a desistir 

de prosseguir com a ação penal.  

Ainda de acordo com Marilia Montenegro (2015), a exigência legal de uma audiência 

para ratificar o ato de retratação pode ser visto como uma forma de proteção à vítima, uma vez 

que pode estar sendo, novamente, vítima do agressor, por meio da violência psicológica, em que 

é ameaçada para que haja a retratação. Por outro lado, a autora acredita que é uma forma de 

demonstrar a incapacidade da vítima de solucionar os conflitos de maneira extrajudicial. Defende 

portanto, que há uma revitimização da mulher violentada ao colocá-la sempre num local de 

submissão e inferioridade, em que a responsabilidade por suas próprias decisões é dividida com 

dois profissionais do direito.  

Acredita-se que essa formalidade poderia ser dispensada se o Estado Brasileiro 

cumprisse uma das recomendações do Relatório 54/01 emitido pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, qual seja, o prosseguimento e intensificação de “medidas de capacitação e 

sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a 

importância de não tolerar a violência doméstica”.  Ademais, a própria Lei 11.340/2006 

estabelece em seu artigo 8º, inciso VII que devem ser implementadas políticas públicas que 

tenham por diretrizes “a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda 

Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 
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enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia”. Logo, entende-se que 

havendo a capacitação de todos os profissionais envolvidos na proteção da mulher, não há 

necessidade de que aconteça uma audiência, afinal, todos os envolvidos serão capazes de auferir 

se a vítima está exercendo seu direito por vontade própria ou por coação do agressor.  

Além do mais, pela prática forense, nota-se que há um problema até mesmo 

econômico-financeiro no que se refere às vítimas de pouca renda, afinal, há um custo para que 

compareçam à secretária do juízo para comunicar a decisão e outro para comparecer à audiência 

exigida pelo artigo 16 da Lei 11.340/2006. Ademais, por vezes, percebe-se que na ausência de 

assistência judiciária no momento inicial do procedimento, muitas vítimas acreditam que o 

problema contra o agressor foi solucionado por ela ter comunicado sua retratação aos servidores 

do juízo. Já em relação às vítimas que comparecem às audiências, verifica-se que a apresentação 

de justificativa para o ato, pode remetê-las à violência ocorrida, o que leva à revitimização. 

Observa-se, ainda, que tal exigência legal ocasiona, na prática, um prolongamento das pautas de 

audiências de instrução, o que pode desencadear a demora de resolução dos procedimentos em 

que as vítimas optaram pela continuidade da ação penal.  

   Em relação à aplicação da pena, Marilia Montenegro (2015) apresenta as polêmicas 

envolvendo os artigos 17 e 41 da Lei 11.340/2006. A autora enfatiza o fato de que o artigo 17 traz 

especificidades com relação à aplicação das penas alternativas nos crimes envolvendo a violência 

doméstica ou familiar. Vejamos: “Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 

bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.” (BRASIL, 2006, 

art. 17).  Para analisar a intenção do legislador ao redigir esse ato normativo, Marilia Montenegro 

(2015) lembra que é impossível que haja transação penal nos crimes cometidos no âmbito 

doméstico ou familiar, por esse motivo, o dispositivo normativo só é aplicado quando houver a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas penas alternativas previstas no artigo 43 do 

Código Penal, quais sejam: 

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e 

valores; III - limitação de fim de semana. IV - prestação de serviço à comunidade ou a 

entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; VI - limitação de fim de 

semana. (BRASIL, 1940). 
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A doutrinadora revela que, considerando o rol apresentado, a vedação à aplicação de 

pena de cesta básica é dispensável. Afinal, pela simples leitura do artigo 43 do Código Penal 

verifica-se que não existe a possibilidade de a pena privativa de liberdade ser substituída por pena 

de cesta básica. Segundo Marilia Montenegro (2015), apenas a vedação de prestação pecuniária 

seria suficiente para evitar qualquer medida que tente eliminar o sofrimento da vítima com 

dinheiro ou alimentos. Marilia Montenegro (2015) ainda explica que em relação a pena de multa, 

a proibição se refere à aplicação isolada dessa, portanto, a Lei 11.340/2006 permite sua aplicação, 

desde que acumulada com outras penas.  

 No tocante ao artigo 41 da Lei 11.340/2006, prevê que “aos crimes praticados com 

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

aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.” (BRASIL, 2006).  Marilia Montenegro (2015) 

afirma que esse é o artigo mais problemático da legislação estudada, afinal, a restrição permite a 

prisão em flagrante e arbitramento de fiança aos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles em 

que a lei não atribui pena máxima superior a dois anos. Ainda segundo a autora, devido a essa 

previsão legal os procedimentos se tornam mais longos, uma vez que, mesmo nos crimes de 

menor potencial ofensivo, não se pode utilizar o rito sumaríssimo, procedimento penal visto por 

ela como mais célere e a determinação legal ainda afasta a possibilidade de aplicação de qualquer 

medida despenalizadora.  

Apesar da já afirmação de constitucionalidade do dispositivo pelo Supremo Tribunal 

Federal da ADC n. 19, Marilia Montenegro (2015) defende que a aplicação da Lei n. 9.099/1995 

ao crimes de menor potencial ofensivo no âmbito doméstico ou familiar poderia ter repercussão 

positiva, uma vez que a conciliação possibilita que todos os sujeitos envolvidos no conflito 

possam discuti-lo e aprender com o ocorrido, de forma que não haveria pura e simplesmente uma 

consequência punitivista.  

Ademais, a autora salienta que pode observar em sua pesquisa empírica que, 

normalmente, as agressões ocorrem após a ingestão de álcool ou drogas, o que faz com que a 

vítima procure nas Delegacias de Polícia uma solução para o problema do vício do agressor, 

problema esse de saúde pública e não de natureza penal. Outro problema observado por Marilia 

Montenegro (2015) é a presença de discussões de cunho familiar e patrimonial envolvendo as 

partes, o que leva, normalmente, às agressões morais. Sendo assim, a doutrinadora observa que 
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em ambos os casos a intenção da vítima não era punir penalmente o agressor, mas solucionar seus 

problemas.  

Marilia Montenegro (2015) explana que ainda pode verificar casos em que, mesmo 

com o agressor preso, havia íntima relação entre ele e a vítima, o que, normalmente, ocasionava a 

alteração dos fatos narrados na Delegacia de Polícia.  A autora percebe que haviam casos em que 

a vítima se sentia culpada pela prisão de seu agressor.  A doutrinadora salienta seguinte: 

O que mais chama atenção diante do que foi visto na pesquisa é o Direito continuar 

tratando a violência doméstica, em termos penais, como se fosse um problema entre duas 

pessoas estranhas que não têm laços afetivos, como se não fossem voltar a morar na 

mesma casa ou conviver por causa dos filhos. A justiça criminal só é capaz de oferecer, 

nesses casos, uma condenação ou uma absolvição, e nenhuma dessas situações, como 

regra, minorará as dificuldades enfrentadas pelas partes. (MONTENEGRO, 2015, p. 

179). 

 

Para a autora, os crimes de violência doméstica e familiar possuem a especialidade da 

convivência prévia entre as partes, de ter ocorrido uma relação íntima de afeto entre os sujeitos. 

Por esse motivo, para ela, o sistema penal não seria o meio mais adequado para solucionar esses 

conflitos.  

A Lei 11.340/2006 trouxe significativas alterações no Código Penal e Processo Penal. 

A principal delas, a alteração do artigo 129, do Código Penal. O dispositivo se refere aos casos de 

lesão corporal no âmbito doméstico. De acordo com Marilia Montenegro (2015), a descrição do 

tipo penal do §9º não foi alterada, contudo, o patamar mínimo da pena em abstrato foi alterado 

para três meses e o patamar máximo para três anos. Ressalte-se que a previsão anterior 

estabelecia que a pena mínima fosse de seis meses e a pena máxima de um ano.  A autora ressalta 

que não há motivação para a diminuição do patamar mínimo da pena, já no que tange ao aumento 

da pena em abstrato, aparentemente, possui o objetivo de que o crime não seja reconhecido como 

de menor potencial ofensivo. Ademais, a Lei 11.340/2006 inovou ao acrescentar o §11 ao 

dispositivo, sendo que se trata do aumento de pena em um terço, caso o crime seja cometido no 

contexto de violência doméstica contra pessoa portadora de deficiência (MONTENEGRO, 2015).  

Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) leciona que os crimes de lesão corporal 

exigem prova de materialidade e autoria. No que compete à materialidade, pode ser comprovada 

por meio de exame de corpo de delito, fotografias e filmagens (FERNANDES, 2015). Em relação 

à autoria, tratando-se de delitos no âmbito doméstico, havendo compatibilidade entre o relato da 
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vítima e as lesões apresentadas, deve-se valorar o relato da mulher agredida (FERNANDES, 

2015).  

Marilia Montenegro (2015) explicita que a Lei 11.340/2006 foi omissa no que se 

refere ao tipo de ação penal do crime de lesão corporal leve, o que depreendeu anos de polêmica 

no meio doutrinário. Havia quem defendesse a tese de que a ação penal seria pública 

condicionada à representação da vítima e quem defendesse que a ação seria pública 

incondicionada (MONTENEGRO, 2015). Segundo Montenegro (2015), em 2012 o Supremo 

Tribunal Federal encerrou a polêmica por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 

4424, em que asseverou que “a ação penal relativa a lesão corporal resultante da violência 

doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.(STF, ADI N. 4424, 2012). A interpretação 

se deu levando em consideração a proibição expressa no artigo 41 da Lei 11.340/2006 que veda a 

aplicação de dispositivos normativos da Lei 9.099/1995 a crimes de violência doméstica ou 

familiar. Desse modo, mesmo nos crimes de lesão corporal leve, a persecução da ação penal 

depende única e exclusivamente do Ministério Público.  

Argumentou o Relator, Ministro Marco Aurélio, que se tratando de ação pública 

condicionada à representação da vítima, havia um elevado número de renúncias, devido à 

fragilidade emocional da vítima de violência que acreditava na superação do autor, contudo, foi 

possível notar alto número de reincidência nos crimes de violência doméstica ou familiar. Por 

esse motivo, de acordo com o Relator, a decisão teria como escopo a punição do indivíduo, a fim 

de evitar sua renitência. Já o Ministro Cesar Peluso, Presidente da Sessão, se preocupou com a 

possível diminuição do número de notícias-crimes, uma vez que a vítima teria ciência que após 

realizá-la não teria mais controle sobre os atos seguintes, não podendo renunciar seu direito. 

Verifica-se que o Ministro Luiz Fux ponderou que poderiam ocorrer maiores intimidações por 

parte do agressor para que a notícia-crime não fosse realizada, o que colocaria a vida da vítima 

em um risco maior.  

Acredita-se que apesar 221 mil mulheres terem procurado as Delegacias de Polícia no 

ano de 2017, conforme dados do Atlas da Violência divulgados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), ainda há mulheres que não reportam a violência com medo das 

consequências para a sua vida. Assim, há relevância as argumentações dos Ministros Cesar 

Peluso e Luiz Fux, o prosseguimento da ação penal sem a vontade a vítima pode levar à 
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intimidações por parte do agressor, uma vez que acredita que sua punição será devido a um ato de 

vontade exclusivo da vítima.  

Ademais, percebe-se que mais uma vez, a vontade da vítima é desconsiderada pelo 

argumento de que se deve conceder a integral proteção. É sabido que o ciclo de violência 

doméstica relaciona-se diretamente à dependência econômica ou emocional da vítima em relação 

a seu agressor. Por esse motivo, nem mesmo a continuidade da ação penal e, posteriormente, a 

punição estatal em relação ao autor do delito seriam capazes de desvincular as partes e 

interromper o ciclo de violência. A problemática da violência doméstica demanda uma solução 

muito maior do que o mero encarceramento do autor. Acredita-se que o poder público deve se 

preocupar em efetivar medidas educativas que ensinem às mulheres a identificarem o início de 

um relacionamento abusivo e quais medidas adotar, bem como intensificar o auxílio psicológico 

às vítimas de violência.  

Após a promulgação da Lei 11.340/2006, devido ao notório crescimento do número 

de mulheres mortas no Brasil, em decorrência da violência doméstica, o poder legislativo 

promulgou em 9 de março de 2015 a Lei n. 13.104, chamada de Lei do Feminicídio 

(FERNANDES, 2015). A legislação introduziu uma qualificadora no artigo 121, do Código 

Penal. Vejamos o texto legal: 

Art. 121. Matar alguém: [...] § 2° Se o homicídio é cometido: [...] FEMINICÍDIO - VI - 

contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; VII – contra autoridade ou 

agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema 

prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em 

decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 

terceiro grau, em razão dessa condição; Pena - reclusão, de doze a trinta anos. § 2o-A 

Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - 

violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.   

(BRASIL, 1940).  

 

Segundo Valéria Diez Scarance Fernandes (2015), a terminologia feminicídio é 

adotada sempre quando o crime de homicídio é praticado contra a mulher pela simples condição 

da vítima ser do gênero feminino. A autora explicita que apesar de a redação do texto legal conter 

a expressão “em razão do sexo feminino”, a doutrina tem acolhido a tese de que se aplicará a 

qualificadora sempre que o motivo do crime for pela condição de mulher da vítima.  

Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) informa que o crime pode ser cometido por 
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homem ou mulher, contudo, o sujeito passivo somente pode ser uma mulher, não importando o 

conceito biológico do termo, mas o jurídico. A autora esclarece que o crime de feminicídio é 

hediondo, de acordo com o artigo 2º da Lei 13.104/2015. Motivo pelo qual não pode ser objeto 

de anistia, graça e indulto, também é elencado no rol dos crimes inafiançáveis. Além disso, há 

critérios específicos para a progressão de regime e o livramento condicional. Para que o primeiro 

seja concedido, deve ter havido cumprimento de 2/3 da pena, no caso de réu primário e 3/5 da 

pena, no caso de réu reincidente. No que se refere ao livramento condicional, condiciona-se ao 

cumprimento de 2/3 da pena.  

Tratando-se de crime doloso contra a vida, o julgamento segue o procedimento do 

Tribunal do Júri (FERNANDES, 2015). Contudo, de acordo com a lei de organização judiciária, 

a fase instrutória, pode ocorrer nos juizados e varas especializadas em violência doméstica e 

familiar contra a mulher (FERNANDES, 2015). Valéria Diez Scarance Fernandes (2015) explica 

que a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, uma vez que o crime ocorre apenas 

pela condição de mulher da vítima. Ressalte-se que o entendimento da autora é corroborado pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 440.945 – MG, cuja Relatoria 

pertencia ao Ministro Nefi Cordeiro, bem como no julgamento do Recurso Especial n. 1.707.113 

– MG de Relatoria do Ministro Felix Fischer.  

Acredita-se que o legislativo brasileiro tem atuado por força da mídia que além de 

alertar a população sobre os números de crimes, instiga o desejo pela punição. Sendo assim, o 

legislador sente-se no dever de adotar medidas punitivas, sem se preocupar com o efeito social 

que essas produzirão e se produzirão. Por esse motivo, é importante que o Estado cumpra o 

estabelecido na Convenção de Belém do Pará sempre se mantendo atento aos dados sobre a 

violência contra a mulher, entretanto, deve-se pensar de modo a favorecer a erradicação dessa 

modalidade de violência e não apenas no encarceramento em massa da população. Afinal, os 

números divulgados até o presente momento tem mostrado o fracasso que tem sido a adoção de 

normas sem a observância de medidas educativas para a população.  

Desse modo, ao se analisar as diversas legislações penais que foram adotadas ao 

longo dos anos no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que a proteção da mulher antes era 

exercida num patamar mínimo e no atual momento do Estado Brasileiro é exercida em seu 

patamar máximo, chagando até mesmo culpar única e exclusivamente o agressor por motivações 
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sociais da violência contra a mulher. Se antes o bem jurídico tutelado era a honra da vítima e de 

seus familiares, atualmente, se tutela a integridade da mulher como um todo, desde suas 

condições físicas, a suas condições mentais, sexuais, morais e patrimoniais. A elaboração do 

Relatório 54/01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi um mecanismo importante 

para auxiliar na solução de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e possibilitou 

que os direitos humanos de vítimas fossem visualizados no Brasil, contudo, ao que parece, pecam 

as autoridades brasileiras ao se esquecerem de que há também responsabilidade estatal e social 

nas agressões ocorridas no âmbito doméstico.  
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4 DA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL  

 

Em seu manual Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen (2009) leciona que “quando o 

Direito é aplicado por um órgão jurídico, este necessita de fixar o sentido das normas que vai 

aplicar, tem de interpretar normas.” (KELSEN, 2009, p. 387). O autor esclarece, ainda, que, 

quanto às normas gerais, a interpretação é um processo paralelo à aplicação do Direito, de modo 

que não se trata apenas de aplicar o conteúdo normativo ao caso concreto, inclui a observância da 

legislação constitucional em todos os tipos de dispositivos normativos de caráter inferior 

produzidos. Ademais, explicita que, no que se refere às normas de caráter individual, além de 

serem interpretadas observando o que se descreve alhures, devem levar em consideração que 

podem ter seu sentido determinado pelos próprios indivíduos que necessitam cumpri-las. Por fim, 

de acordo com o autor, cabe à ciência-jurídica interpretar os atos normativos que compõe o 

Direito positivo quando os descreve.  

Desse modo, é possível perceber que, socialmente, a forma mais conhecida de 

interpretação normativa é por meio dos órgãos jurisdicionais, contudo, essa função também é 

cabível àquele que se vincula a legislação e à ciência jurídica, que tem por objeto próprio o 

estudo das normas e preceitos legais.  

Kelsen (2009) disciplina que as normas de escalão superior devem produzir seu 

conteúdo fixando regras a serem seguidas, contudo, devem deixar uma margem para a livre 

apreciação do aplicador do Direito, em outras palavras, esse possui liberdade de suas ações, desde 

que as mantenham nos critérios fixados pela legislação. Desse modo, segundo o autor, o próprio 

legislador pode impor uma indeterminação de conceitos legais de forma intencional, a fim de que 

o próprio aplicador do Direito tenha liberdade interpretativa no caso concreto. Por outro lado, 

pode haver uma indeterminação de conceitos legais de forma não intencional, motivada pela 

ausência de significado específico de um termo utilizado na constituição da norma. De acordo 

com Kelsen (2009), nesses casos, deve-se buscar alcançar a vontade do legislador ao produzir o 

dispositivo normativo, de modo que ele deve ser interpretado por outras fontes.   

Cumpre esclarecer que as indeterminações jurídicas possibilitam várias formas de 

aplicação do Direito. Isso porque, segundo Kelsen (2009), desde que a intepretação seja pautada 

nos critérios legais, será considerada válida. Sendo assim, o jurista explicita que não há uma 
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única solução a ser apresentada pelo órgão aplicador do Direito, ou seja, não há apenas uma 

interpretação correta para a indeterminação do legislador, seja ela intencional ou não. Kelsen 

(2009) leciona que os métodos utilizados para a interpretação produzirão um resultado esperado, 

não há, portanto, um resultado correto apresentado, uma vez que cada forma interpretativa produz 

seu próprio resultado. O doutrinador estabelece que ao legislador compete formular normas 

jurídicas que tenham exatidão de significado, ao interprete compete apenas interpretá-las, se 

restringindo apenas ao estabelecido pelo dispositivo normativo de modo geral.  

Observa-se que o entendimento do autor é o que possibilita a diversidade de decisões 

ocorridas, principalmente, no âmbito dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. 

Portanto, não há que se considerar que uma foi mais correta que a outra, mas deve-se perceber a 

adequabilidade do julgado ao caso concreto. Isso porque a utilização de diferentes formas de 

interpretação gerará resultados diferentes ao se produzir o Direito, a norma jurídica individual, o 

que, por conseguinte, afetará as partes envolvidas na lide.  

Deve-se lembrar, ainda, que, de acordo com Kelsen (2009), a interpretação realizada 

pelo órgão aplicador do Direito é a única forma autêntica de se interpretar uma norma jurídica, 

pois apenas ele pode criar o Direito a partir da vontade do legislador. Já no que se refere à 

interpretação realizada por indivíduos na esfera privada e pela ciência-jurídica são formas 

interpretativas não autênticas, uma vez que não possuem competência para criar o Direito, apenas 

realizar meras conjecturas ideológicas.  

Verifica-se que a interpretação da norma realizada tanto pelo particular quanto 

ciência-jurídica são bases fundamentais na argumentação, podendo ser objeto de estudo e 

auxiliando, por vezes, o julgador em seu decisum. Contudo, a única forma interpretativa que afeta 

de maneira direta os sujeitos é aquela realizada pelo órgão aplicador do Direito, uma vez que o 

resultado fixado a partir de suas ponderações terá efeitos jurídicos para todos aqueles que 

participam da discussão.  

Sabe-se que a Lei 11.340/2006 atribui ao judiciário a competência para julgar os 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher que foram submetidos à persecução 

penal, bem como competência para o processamento das medidas protetivas de urgência. Sendo 

assim, os órgãos aplicadores do Direito necessitam realizar a análise interpretativa dos conceitos 

legais fornecidos pelo referido dispositivo normativo, motivo pelo qual se faz necessária a análise 
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da jurisprudência atual sobre a temática. Ressalte-se que, num primeiro momento, há a busca por 

decisões de Tribunais de Justiça de regiões diferentes do país no que se refere ao crime de lesão 

corporal, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com o objetivo de verificar se a alteração 

regional cultural seria um fator de incidência no entendimento dos magistrados.  Posteriormente, 

há o destaque de algumas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.  

 

4.1 Os Tribunais Brasileiros e o Crime de Lesão Corporal 

 

Em relação ao crime de lesão corporal, disciplinado no artigo 129, §9º, do Código 

Penal, o Tribunal de Justiça do Acre assentou que a absolvição do réu não se faz possível, caso a 

materialidade do crime seja comprovada e o relato da vítima indique a autoria do delito. 

Vejamos:  

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. 

CRIME PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO 

DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COM 

VALIDADE. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO EFICAZ. 1. Descabida a 

absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento 

da vítima, formam um conjunto sólido dando segurança ao Juízo para a condenação. 

2. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC - Apelação Criminal 0801994-

96.2018.8.01.0001, Relator Des. Elcio Mendes, CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

14/11/19) 

 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplica o entendimento, de 

forma que havendo compatibilidade entre os relatos apresentados pela vítima e as lesões no corpo 

da vítima, desde que devidamente comprovadas, não há que se falar em absolvição do acusado. 

Importante se observar que enquanto o Tribunal do Acre produz uma emenda mais sucinta, o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais explicita a motivação do julgado. Presume-se, portanto, que 

há uma preocupação por parte desse Tribunal em que o sujeito passivo da norma também seja 

capaz de interpretá-la como o aplicador do Direito, sem necessidade de realizar a leitura do 

Acórdão em sua íntegra.  

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO 

CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA EM 

SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. - Demonstrado que o réu, agindo 

dolosamente, ofendeu a integridade corporal de sua amásia, causando-lhe lesões 
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corporais, correta a condenação pelo crime do art.129, §9º do CPB. - Nos crimes 

ocorridos no âmbito doméstico, geralmente praticados clandestinamente, sem a presença 

de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a 

mesma se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas.  (TJMG 

-  Apelação Criminal  1.0024.15.054720-6/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de 

Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/12/2019.) 

 

A impossibilidade de absolvição do réu quando a materialidade do crime vai ao 

encontro do relato da vítima também é também a interpretação adotada pelo Tribunal de Justiça 

do Paraná.  

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9.º, CP). 

CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS (3) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME 

ABERTO. RECURSO DA DEFESA. 1) PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO AO 

ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A 

CONDENAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA 

COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE 

LESÃO CORPORAL ATESTANDO OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA 

OFENDIDA. 2) ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

INDEFERIDO. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA EM R$ 1.650,00 

(MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). MONTANTE QUE ABRANGE A 

ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 3) 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO 

JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA 

PARTE, DESPROVIDO. (TJPR – Apelação Criminal 0030489-38.2015.8.16.0013 – 

Relator(a): Des.(a) Miguel Kfouri Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

05/12/2019.) 

 

Diante das jurisprudências solucionadas, presume-se que há uma tendência dos 

Tribunais Brasileiros em unificar o seu entendimento, tanto que no que se refere ao delito de 

lesão corporal, percebe-se uma interpretação uníssona e inequívoca dos Tribunais de Justiça ao 

aplicar a tese de que nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ocorrerem 

na intimidade dos lares, a palavra da vítima merece especial valoração quando a materialidade for 

comprovada. Ressalte-se que essa previsão não advém expressamente do texto legal da Lei 

11.340/2006 ou do Código Penal, mas da aplicação de normas morais, éticas, sociais pelo 

aplicador do Direito, a fim de que a produção das normas individuais se dê da melhor forma 

possível. Nas decisões observadas, o legislador verificou o contexto de criação da legislação 

penal especial, qual seja, os altos índices de violência contra a mulher no território brasileiro, 
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principalmente, em suas residências. Cumpre destacar que, embora se busque a melhor solução 

para os casos, ainda que fosse adotada interpretação diversa, essa não seria incorreta, uma vez 

que há várias formas de se interpretar uma norma jurídica, como preceitua Kelsen.   

  

4.2 Entendimentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 

Alguns julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a violência doméstica 

e familiar contra a mulher merecem destaque. Primeiramente, observa-se que a apelação criminal 

n. 1.0529.18.000777-3/001 além de evidenciar a importância do relato da vítima, em conjunto 

com as demais provas produzidas nos autos, contextualiza, em sua ementa, o Relatório 54/01 da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Desembargador Relator do processo, Doorgal 

Borges de Andrada, explicita a responsabilização do Estado em tornar a resolução rápida e 

efetiva dos casos que envolvem a violência contra a mulher. Vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONFIGURADO. AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIRMES DECLARAÇÕES PRESTADAS 

PELA VÍTIMA CORROBORADAS PELA FARTA PROVA TESTEMUNHAL. 

CREDIBILIDADE. DELITO QUE SE CONSUMA COM O SENTIMENTO DE 

TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO SURSIS. ARTIGO 

77 DO CP. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Em infrações praticadas no 

âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento da própria 

vítima, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil 

a obtenção de prova sobre a autoria delitiva. Não se vislumbrando indícios de que a 

ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca dos fatos, é mesmo o caso 

de se condenar o agressor, notadamente se a palavra da ofendida for corroborada pelo 

restante da prova testemunhal. - Se as provas produzidas formam um conjunto 

probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o 

decreto condenatório pelo cometimento do delito de ameaça contra a vítima, não há 

como acolher o pleito absolutório. - Estampada na prova testemunhal a ameaça 

propalada pelo acusado contra a vítima, a qual foi capaz de intimidá-la, resulta 

configurado o tipo do artigo 147 do CP, o que afasta a tese absolutória. - O fato 

cometido no âmbito das relações domésticas e familiares demanda uma resposta rápida e 

efetiva do Estado, com a finalidade de coibir e evitar o agravamento dos conflitos. - É 

viável a concessão da suspensão condicional da pena, nos moldes dos artigos 77 e 78, 

§2º, do CP, já que o réu não é reincidente em crime doloso, todas as circunstâncias 

judiciais são a ele favoráveis, é incabível a substituição de pena e, ainda, não há nenhum 

dano a ser reparado. - Recurso defensivo parcialmente provido.  (TJMG -  Apelação 
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Criminal  1.0529.18.000777-3/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2019.) 

 

Da análise o julgado, pode-se perceber a preocupação do Relator em não minimizar o 

sofrimento da vítima, dando a sua palavra especial valoração e manter os direitos básicos ao 

acusado.  

Hans Kelsen (2009) ao explicar a divergência estabelecida por ele entre uma 

interpretação autêntica e não autêntica evidencia que “criadora de Direito é a interpretação feita 

através de um órgão aplicador do Direito ainda quando cria Direito apenas para um caso 

concreto, quer dizer, quando esse órgão apenas crie uma norma individual ou execute uma 

sanção.” (KELSEN, 2009, p. 394).  Sendo assim, o autor leciona que a intepretação autêntica 

advém do órgão aplicador do Direito ao criar normas gerais ou individuais. A apelação criminal 

n. 1.0324.13.008229-4/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo relator é o 

Desembargador Doorgal Borges de Andrada demonstra o entendimento Kelseniano. Como 

explicado alhures, a Lei 11.340/2006 dispõe em seu artigo 16 que a vítima de violência doméstica 

poderá fazer a retratação de sua representação, em audiência, nos casos em que a ação penal é 

pública condicionada à representação da vítima. Para tanto, é necessário que o direito seja 

exercido antes do recebimento da denúncia. Ocorre que no caso da Apelação Criminal em 

comento, por erro do juízo, a audiência necessária para formalização do ato só ocorreu após o 

recebimento da exordial. Por esse motivo, tanto o juiz de primeiro grau, quanto o Tribunal de 

Justiça, em uma aplicação coerente com os preceitos da Lei 11.340/2006, decidiram extinguir o 

feito.  

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. 

RETRATAÇÃO DA VÍTIMA POSTERIOR A DENÚNCIA. AUDIÊNCIA 

PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA NO 

MOMENTO OPORTUNO POR ERRO DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO 

PROCEDIMENTO PELA RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ACERTADA. 

PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA SUPERIOR AO PRAZO 

PRESCRICIONAL. DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. - O crime de 

ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública 

condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições 

contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia 
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prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a 

vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação. - In casu, por erro do juízo, a 

audiência do art. 16 da Lei 11.340/06 só foi designada após o recebimento da denúncia, 

ocasião em que a vítima manifestou o desinteresse no prosseguimento da ação penal. 

- Em se tratando de matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade deve ser 

reconhecida em qualquer momento do processo, inclusive de ofício. - Diante da extinção 

do feito pela renúncia, a prescrição deve ser verificada pela pena em abstrato, 

considerando a pena máxima cominada ao delito. - No caso dos autos, ocorreu a 

prescrição entre o recebimento da denúncia até a presente data, nos termos do art. 109, 

inciso VI, do CP. - Decretada a extinção da punibilidade diante da ocorrência da 

prescrição.  (TJMG -  Apelação Criminal  1.0324.13.008229-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2019.) 

 

Nota-se, portanto, que a vontade da vítima já havia sido emitida antes do recebimento 

da denúncia. O ato necessitava apenas da formalidade prevista na Lei 11.340/2006, contudo, não 

ocorreu a tempo por erro do próprio judiciário. Desse modo, não pode a vontade da vítima ser 

prejudicada e, ainda, o prejuízo dessa vontade prejudicar o agressor. O órgão aplicador do 

Direito, apesar de ter agido fora dos moldes determinados pelo ato normativo, interpretou 

conforme a vontade do legislador no momento da criação da norma e, por esse motivo, não deu 

prosseguimento à ação penal.  

Outro caso de importante reconhecimento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

trata-se de conflito de competência suscitado pelo Terceiro Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher.  O magistrado desse juizado compreendeu que a competência para 

processamento e julgamento dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência 

cabia ao Juizado Especial Criminal, uma vez que o delito possui pena máxima de dois anos. Já o 

magistrado do Juizado Especial Criminal clamou pela sua incompetência, uma vez que a Lei 

11.340/2006 prevê que em delitos praticados em sua égide se faz impossível a aplicação da Lei 

9.099/1995. Assim decidiu o Tribunal de Justiça: 

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - CRIME DE 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DE 

VÍTIMA MULHER - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. A Lei Maria da Penha tem por objetivo conferir maior proteção à 

mulher no âmbito doméstico, em regra, fisicamente mais frágil na relação afetiva. 

Assim, restando configurada a relação afetiva entre as partes, atrai-se a aplicação da Lei 

Maria da Penha, competindo ao juízo do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

processar e julgar o feito.  (TJMG -  Conflito de Jurisdição  1.0000.19.009065-4/000, 

Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 
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25/06/2019.) 

 

Observa-se que a interpretação dada pelo magistrado do Terceiro Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não está incorreta, apenas possui uma forma 

interpretativa diversa daquela escolhida pelo Tribunal. Presume-se que o órgão aplicador do 

Direito levou em consideração os diversos fatores que levaram o legislador a vedar o uso da 

aplicação da Lei 11.340/2006. Além disso, pode ter levado em consideração a lesão psicológica 

causada à vítima pelo fato do(a) agressor(a) não ter respeitado sequer à ordem emanada do poder 

judiciário. Dessa forma, esse é um caso em que é possível notar as diversas possibilidades de 

interpretação da norma, explicadas por Kelsen.   

Diante das jurisprudências apresentadas pode-se notar que tanto os Tribunais de 

Justiça, quanto os magistrados tem buscado interpretar a Lei 11.340/2006 e as normas penais que 

incidem sobre ela de forma mais favorável à vítima de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Acredita-se que tenham optado pela forma interpretativa que se leva em questão a 

vontade do legislador na criação do dispositivo normativo, bem como os valores morais, éticos e 

sociais que foram essenciais para a elaboração da norma, bem como para tentar exterminar com a 

violência contra a mulher. Ademais, pode-se observar que há uma preocupação dos órgãos 

jurisdicionais em relação as garantias fundamentais do(a) autor(a) do fato dentro das regras de 

incidência da Lei 11.340/2006.  Por fim, como dito alhures, interpretações divergentes, podem 

ocorrer em razão da forma escolhida para se aplicar a norma, contudo, verifica-se que há uma 

tendência pela unicidade de entendimentos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pelo presente trabalho observa-se uma evolução legislativa no que se refere à proteção 

especial da mulher no Brasil. Num primeiro momento, a punição ao seu agressor era destinada à 

proteção da honra de sua família. Em referência exclusivamente às mulheres, poucos crimes eram 

puníveis na legislação brasileira. Após a Constituição Federal e, principalmente, após o Relatório 

54/01 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Estado passou a tutelar desde a 

incolumidade física das mulheres vítimas de violência, a sua integridade psíquica, sexual, 

patrimonial, moral e tudo o que viola os direitos humanos das mulheres.  

A principal modificação na esfera penal causada pela elaboração do Relatório 54/01 da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi a constituição da Lei 11.340/2006. Tal 

dispositivo normativo visou contemplar todas as recomendações abordadas no Relatório, bem 

como os conceitos legais fixados nos Tratados Internacionais voltados à proteção da mulher em 

que o Brasil é signatário. Deve-se atentar ao fato de que a proteção especial dada à mulher por 

essa norma é totalmente constitucional, uma vez que é uma ação afirmativa por parte do Estado, 

visando compensar os anos de discriminação que a mulher sofreu na sociedade.  

Apesar de a Lei 1.340/2006 não ser apenas punitivista, pois possui em seu texto medidas 

protetivas e educacionais, verifica-se que o Estado não tem efetivamente promovido a educação 

da população e a reestruturação da sociedade, retirando dessa o parâmetro de inferiorização e 

submissão da mulher ao homem. Percebe-se, nesse aspecto, um aumento crescente nos índices de 

violência doméstica e, por conseguinte, uma tentativa do legislador brasileiro em ampliar normas 

punitivistas para conter esses números. Pode-se dizer que as alterações legislativas ocorrem em 

razão da divulgação de casos específicos pela impressa, o que gera um sentimento de insatisfação 

popular com a Lei 11.340/2006 e os atos normativos decorrentes desta. Por esse motivo, percebe-

se, até mesmo, uma tentativa do judiciário de realizar uma espécie de “superproteção” da vítima, 

esquecendo-se que ela, assim como seu possível agressor, são sujeitos capazes e detentores de 

direitos.  

Ademais, observa-se que o Estado tem tentado se omitir de suas responsabilidades, 

punindo apenas o agressor, mas se esquece de que sem educação de qualidade, sem debater a 

temática nas escolas da rede pública e privada de ensino, bem como nos espaços comunitários, a 
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estrutura social em que se fundamenta a violência de gênero não se alterará.  

É de conhecimento público e notório que a maioria da população carcerária no país, 

atualmente, é negra e pobre. Ademais, o Brasil, possui sérios problemas em suas demandas 

carcerárias. Desse modo, percebe-se que o incremento de dispositivos normativos penais, cujo 

objetivo é apenas punir não resolve, por si só, a questão da violência doméstica e familiar contra 

a mulher. Necessita-se, portanto, que o poder executivo, em conjunto com o poder legislativo, 

estude medidas educacionais aptas a melhorar as estruturas sociais para que nenhum tipo de 

violência seja reproduzido na sociedade brasileira. Assim como, medidas que se dignem à 

reestabelecer os agressores e vítimas da violência de gênero.  
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