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RESUMO

O presente trabalho busca trazer reflexões acerca da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a
implementação da referida norma trouxe questionamentos tanto no mundo jurídico quanto no
social. Aborda-se, inicialmente, o contexto histórico da classe feminina e suas principais con-
quistas, enfatizando a necessidade de um aparato normativo que garantisse a proteção das mu-
lheres. Posteriormente, esclarece seus princípios, o seu nome usual (Lei Maria da Penha), a
definição das formas de violência contra as mulheres e as partes conflitantes (agressor e víti-
ma). Por fim, busca-se expor a importância da Justiça restaurativa na Lei nº 11.340/2006 e a
participação social para que a violência contra a mulher se torne um tema transposto. Uma
vez que, é inviável tratar o assunto da violência doméstica no contexto atual com as mesmas
medidas de quando a lei foi proposta e efetivada no ordenamento jurídico. Assim, o estudo da
lei nº 11.340/2006 torna-se primordial para que os avanços aconteçam.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Forma de Violência contra a Mulher. Medidas Adequa-
das de Solução de Conflitos. Justiça Restaurativa.



ABSTRACT

This paper tries to bring reflections about the Brazilian law n°11.340/2006, having in sight
that the implementation of that norm brought questioning both at the juridical world and at the
society. It approaches, initially, the historical context of the female class and its main con-
quers, emphasizing the necessity of a normative apparatus that ensured protection for women.
After, clarifies its principles, the apparatus usual name (Maria da Penha’s law), the definition
of the forms of violence against women and the conflicting parties (aggressor and victim).
Lastly, this essay tries to expose the importance of restorative justice in the law 11.340/2006
and the society efforts do make violence against women a transposed theme. Since it is im-
possible to approach the subject of domestic violence in now days under the same perspective
that when the law was proposed and effected in the juridical order, the study about the law
11.340/2006 is primordial to see advances happens in that sphere.

Keywords: Maria da Penha Law. Forms of Violence Against Women. Appropriate Conflict
Resolution Measures. Restorative Justice.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As mulheres, durante a ocorrência dos principais fatos históricos, limitavam-se ao cui-

dado do lar e dos filhos, e dentro de um cenário em que eram meramente coadjuvantes é que

adquiriram o papel principal. Um dos marcos de sua conquista foi a Lei nº 11.340/20061, logi-

camente para que isso acontecesse foram necessários anos lutas, de imposições e de desafios.

Afinal, foi dado lugar a um novo personagem, que no decorrer da história foi praticamente

desvanecido.

Ao longo dos anos, a classe feminina adquiriu o maior de todos os instrumentos para

que as inúmeras mudanças ocorressem: a autonomia. Foi por meio dela que os direitos jurídi-

cos passaram a ser exigidos e conquistados. Quem antes era simplesmente manipulada dentro

de uma sociedade exclusivamente patriarcal, se viu diante do início da libertação dessas amar-

ras.

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  trazer  esclarecimentos  acerca  da  Lei  nº

11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, e apresentar sugestões para a mai-

or efetividade somada à justiça restaurativa. Para isso, tornou-se necessário, primeiramente,

fazer uma abordagem sobre a imposição e a reconstrução do papel da mulher na sociedade,

além de apresentarmos suas principais conquistas sociais. 

Contudo, essa transformação ocorreu por completo. Ainda hoje, mulheres e homens se

deparam com a raiz histórica do machismo. E foi diante de quadros cada vez mais gravosos

que esse viu a necessidade de uma lei capaz de amparar as mulheres de uma forma específica,

lhes permitindo interromper um ciclo de violência.

A Lei nº 11.340/2006 foi lentamente construída por setores da sociedade brasileira,

que se viu frente a casos cada vez mais graves de violência contra a classe feminina e, por di-

versas vezes, muitos deles não eram punidos ou, quando ocorria à “punição”, era aplicada tão

somente a Lei dos Juizados, a 9.099/952. Por tratar-se de uma lei mais branda, havia uma sen-

sação de impunidade.

1 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8o do artigo  226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar con -
tra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras provi -
dências.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>.  Acesso
em: 10 jun. 2017.
2 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em: 10 jun. 
2017.
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Assim, no segundo capítulo, tornou-se necessário criar uma conscientização da norma

infralegal, abordando os princípios que a regem (princípio da isonomia e o princípio da digni-

dade humana), as formas de violência praticadas contra as mulheres e as características das

partes envolvidas no conflito.

Por fim, aborda-se a necessidade de participação de toda a sociedade para que o ciclo

de violência seja rompido. Desde o vizinho, desconhecido, vítima, agressor, até o conheci-

mento do Poder Judiciário, que deve propiciar meios para que a violência cesse. Além dos

mecanismos da Justiça restaurativa, que permite a humanização do Judiciário, e sua necessi-

dade de aplicação em questões tão delicadas como a violência no âmbito doméstico e familiar.
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1. RETROSPECTIVA DA HISTÓRIA DA MULHER E DE SUAS PRINCIPAIS CON-
QUISTAS SOCIAIS NO BRASIL

O sexo feminino, ao longo da sua trajetória social, deparou-se com uma série de difi-

culdades para uma participação mais ativa na sociedade, uma vez que o homem possuía a

imagem de provedor. Para Rose Marie Muraro3, a história da mulher foi marcada por vértices

de submissão e de domínio pelo sexo masculino. Nos primeiros anos de sua vida, a mulher so-

fria o domínio pelo pai e depois pelo marido. O homem era tido como uma figura superior,

devendo exercer a autoridade. Há, também, uma divisão de papeis que representam o retrato

da sociedade, para Márcia Michele Garcia Duarte:

Não só os elementos biológicos – moldados ou não pelo comportamento so-
cial  – constituem a divisão dos indivíduos em homens e mulheres,  como
também persiste notória desigualdade de gênero que constrói  identidades,
molda comportamentos e faz surgir terreno fértil à ascensão de tratamentos
machistas e preconceituosos. De modo geral, a delimitação de papeis no ce-
nário social em que há líderes e subalternos, comandantes e comandados, de-
vido à delimitação de modelos culturais em que cada qual deverá desempe-
nhar inquestionavelmente determinada função: aos homens incumbe desem-
penhar tarefas de força e, às mulheres, o trato com a prole e afazeres do-
mésticos.  4 (grifo nosso)

Assim, a delimitação dos papeis desempenhados na sociedade, os quais se diversifica-

vam de acordo com cada grupo social e pela época em que aquela cultura social era difundida,

tornavam-se suporte para uma sociedade patriarcal e machista. No Brasil, houve ocasiões dis-

tintas: foi do Brasil colônia, passando pelo Império e tão mais a frente à República.

1.1 BRASIL COLÔNIA

O Brasil colônia entende-se do período da chegada das embarcações portuguesas ao

território brasileiro, no ano de 1500, à independência, em 1822. Durante um longo período, o

Brasil foi explorado pelos portugueses, tornando-se a galinha dos ovos de ouro de Portugal. 

3 MURARO, R.M. Libertação Sexual da Mulher. Petrópolis: Vozes, 1975, p.166.
4 DUARTE. Márcia Michele Garcia. Tirania no próprio ninho: violência de gênero, deveres do estado e pro-
posta  para  enfrentamento  efetivo. Santa  Cruz  do  Sul:  Essere  nel  Mondo,  2015,  p.  53.  Disponível  em:
<http://www.esserenelmondo.com/pt/direito-tirania-no-prOprio-ninho—violEncia-domEstica-e-direitos-huma-
nos-da-mulher-ebook71.php>. Acesso em: 12 maio 2017.
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A colonização portuguesa inicia-se de fato em 1532. Inicialmente, os povos nativos

que habitavam o Brasil já possuíam uma divisão de papeis, dos quais as mulheres eram res-

ponsáveis pelos cuidados do lar, da fabricação de recipientes de barro, farinha de mandioca,

redes. Já aos homens eram atribuídas a função de construir ocas, pescar, caçar e confeccionar

o armamento necessário para essas funções, como arco e flecha, além da proteção da aldeia.

Até mesmo na cultura indígena existia uma forte submissão da mulher em relação ao

homem. Desde pequenos, os índios de sexo masculino eram instruídos a considerar-se superi-

or e inferiorizar as índias. A superioridade masculina não foi ensinada pelos portugueses, esta-

va “presente na cultura nativa muito antes da chegada dos colonizadores que, viram nos ho-

mens índios, uma mão de obra promissora para a sustentação do sistema colonial, o que logo

perceberiam terem se enganados”5.

O início da colonização no Brasil abarcou mudanças econômicas, uma vez que o pau-

brasil passou a ser comercializado com os índios, os quais trocavam a madeira por miçangas,

espelhos, vestimentas.

Mais tarde, para o desenvolvimento da colônia, os portugueses passaram a trazer mão

de obra escrava para laborar nas lavouras de tabaco, algodão e cana-de-açúcar6, uma vez que

os portugueses não conseguiram escravizar os índios com facilidade. Inseridas nesse cenário,

estavam as mulheres negras e escravas que, durante um longo período, sofreram violências de

todos os tipos. 

Para as mulheres escravas eram atribuídas funções de trabalho nas lavouras juntamente

com os negros escravos ou cuidados domésticos na Casa Grande. As negras, naquele período,

eram vistas com total desaprovação, sendo utilizadas para satisfazer o seu Senhor - Dono do

Engenho - em todos os sentidos, desde trabalhos pesados nas plantações às de cunho sexual,

muitas delas tornavam-se concubinas7.

Nas palavras de Gilberto Freyre8:  “Não há escravidão sem depravação sexual”. Ou

seja, as mulheres negras eram submetidas a todas as formas de violência, inclusive a sexual,

justificando-se as atrocidades na superioridade racial, não existindo qualquer punição para o

5 BASEGGIO, J. K.; SILVA, L. F. M. da. As Condições Femininas no Brasil Colonial. Revista Mai-
êutica. Indaial, v. 3, n. 1, p. 19-30, 2015.
6 A  História  da  Escravidão  Negra  no  Brasil. Geledés  Instituto  da  Mulher  Negra.  Disponível  em:
<http://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-negra-brasil/#gs.BrRECrA>. Acesso em: 11 maio 2017.
7 Concubina:  Mulher,  que  dorme  habitual  e  ilicitamente  com  um  homem;  amásia. Disponível  em:
<http://www.dicionarioweb.com.br/concubina/>. Acesso em: 11 mai 2017.
8 FREYRE, Gilberto apud BASEGGIO, J.K.; SILVA, L.F.M. da. As Condições Femininas no Brasil Colonial. 
Revista Maiêutica. Indaial, v. 3, n. 1, p. 19-30, 2015.
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seu agressor, uma vez que os negros eram vistos como mercadoria. Assim, disserta Sergio

Macedo:

Quando se tratava de mulher, os seios eram bem examinados, pois poderia
vir a servir como ama de leite e bem assim as nádegas. Tinha-se interesse em
negras do traseiro grande, bem servido de carnes, porque isso era – diziam –
indicio de força, saúde e qualidade de boa parideira, capaz de dar novos es-
cravos ao senhor.9

Diante do relato, nota-se que as mulheres negras escravas eram avaliadas conforme a

função social na época. Observando-se suas características físicas, com objetivo de trazer lu-

cros ao Dono do Engenho. 

Já as mulheres brancas casadas, embora estivessem em um contexto social diferente

das negras, em um aspecto aproximam-se: o da submissão. A princípio, eram subordinadas ao

seu pai e, mais tarde, ao seu cônjuge por meio do casamento arranjado.

As condições das mulheres brancas no Brasil eram cercadas de dificuldades, muitas

delas vieram com hábitos europeus buscando-se adaptar ao clima e às condições estruturais de

uma colônia pouco desenvolvida. Além disso, quando uma mulher branca era expulsa de casa

por uma gravidez indesejada, fora de um contexto de casamento, acabavam excluídas social-

mente. Kátia Maria Campo relata:

Desprovidas de fortuna ou prestígio social, a pele mais clara poderia ser um
elemento restritivo adicional,  pois na mentalidade vigente não era social-
mente concebível que adotassem ocupações consideradas aviltantes e pró-
prias de escravas. Restavam as ocupações intermediárias de costureiras ou fi-
andeiras, ensinando o ofício quando conseguiam alunas, e assim usando o re-
curso de formas dissimuladas de prostituição.10

A fim de evitar escândalos com uma gravidez fora do casamento ou para zelar pela vir-

gindade de suas filhas, muitos pais passaram a interná-las em conventos. Segundo Celma Bu-

rille11, nos conventos as mulheres possuíam cargos de direção e comando, ou seja, nesses es-

paços eram as mulheres que governavam. 

9 ACEDO, Sérgio D. T. Crônica do Negro no Brasil. Record: Rio de Janeiro, 1974, p. 32.

10 CAMPOS, Kátia Maria Nunes.  Mulheres coloniais: Esposas e concubinas numa sociedade escravista.
Trabalho apresentado no XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, realizado em Caxambu- MG – Bra-
sil,  de  20  a  24  de  setembro  de  2010,  p.  7.  Disponível  em:
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/tema_10/abep2010_2459.pdf>. Acesso em: 11 maio
2017.
11 BURILLE, Celma apud BASEGGIO, J. K.; DA SILVA, L.F.M. AS CONDIÇÕES FEMININAS NO BRA-
SIL COLONIAL. Revista Maiêutica. Indaial, v. 3, n. 1, p. 19-30, 2015, p. 5.
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A Igreja exercia um controle sobre as mulheres de maneira a restringir seus trajes, seu

comportamento, definiam sua função social, que era exclusivamente a de constituir um matri-

mônio e gerar herdeiros. A mulher branca limitava-se a duas funções: casamento e maternida-

de. A educação oferecida a elas também era voltada para essas duas funções, conforme conta

Hahner12: “A educação das mulheres concentrava-se na preparação para o seu destino último:

esposas e mães”.

No Brasil colônia, observam-se as diferentes formas de submissão da mulher e as di-

versas maneiras de tratamento nas classes sociais distintas, possuindo como ponto de partida

um sistema Patriarcal, que se manteve durante anos como forma de organização social.

1.2 BRASIL IMPÉRIO

Chama-se Brasil Império o período marcado por seu início em 1822, com a proclama-

ção da Independência, até 1899, com a chegada da República. Durante o período imperial o

Brasil enfrentava uma crise econômica, a exploração agrícola encontrava-se em decadência,

uma vez que o consumo das manufaturas diminuiu significativamente. 

Nesse contexto de transformações políticas e econômicas, existiram alguns avanços

em relação ao papel da mulher na sociedade da época. O direito à educação para as mulheres

só foi possível no período de reformas do Marquês de Pombal, mas o de matricular-se em

uma instituição de ensino ocorreu apenas no ano de 1827. Assim relata Louro:

É a partir da 1ª Lei de Instrução Pública do Brasil, de 1827 (Brasil, 1998),
que a escola começa a abrir-se para a mulher brasileira, se bem que, mesmo
criando escolas primárias para o sexo feminino em todo o império, essa lei
não tenha instituído a abertura desses estabelecimentos para meninas como
uma obrigação legal.13

Ainda com algumas limitações, as mulheres adquiriram a possibilidade de frequentar

instituições de ensino, o que já significava um grande avanço, uma vez que, inicialmente, para

as mulheres o ensino possuía como objetivo uma melhor organização do lar.

No século XIX, a docência era uma atividade predominantemente do sexo masculino.

Com essas transformações no ensino, as mulheres lentamente foram ganhando espaço, justifi-

12 HAHNER, J. E. Emancipação do Sexo Feminino – A luta pelos direitos da mulher no Brasil, 1850-1940. 
Tradução Eliane Lisboa. Florianópolis, SC: Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2003, p. 123.

13 LOURO, G. Mulheres na sala de aula. In: M. DEL PRIORE (org.), História das mulheres no Brasil. 5ª ed.,
São Paulo, Contexto, 2000, p. 447.
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cando-se principalmente nas características naturais, no qual as mulheres seriam mais dóceis,

pacientes e cuidadosas. Assim, tornou-se uma função majoritariamente do sexo feminino. 

No Brasil Império, houve também o surgimento de um processo eleitoral, no qual os

eleitores deveriam ser do sexo masculino e ter, no mínimo, 25 anos. Além disso, foi instituído

o voto censitário, no qual só estaria apto a votar a pessoa que comprovasse uma renda mínima

anual. Mais uma vez as mulheres foram excluídas de uma participação política. Lúcia Macha-

do14 enfatiza: “Tanto a Constituição do Império quanto a primeira da República, não conferi-

am à mulher direitos políticos, como o direito de voto, conquistado anos mais tarde”.

Um marco importante que mudaria a vida de muitas mulheres no Brasil durante esse

período foi a abolição da escravidão em maio de 1888, após a assinatura da famosa Lei Áu-

rea15 pela princesa Isabel.

As negras adquiriram liberdade jurídica, entretanto essa libertação foi substituída por

uma discriminação racial institucionalizada. Muitas mulheres ficaram restritas aos trabalhos

domésticos e um líder do movimento negro relatou:

A maior parte das mulheres era que arcava com as despesas da família, por-
que eram importantes na época as empregadas domésticas, principalmente as
negras, pois elas sabiam lidar com a cozinha, com a limpeza e elas encontra-
vam emprego mais facilmente que os homens.16

Percebe-se que, embora libertas, as mulheres negras mantiveram-se no ambiente do-

méstico,  uma vez que naquele momento a liberdade não lhes garantia direitos estruturais.

Além disso, como muitas não possuíam estudo, o que só seria possível anos depois, limita-

ram-se aos afazeres domésticos habituais dos quais já estavam familiarizadas.

O Brasil Império foi marcado ainda por uma submissão da mulher em relação ao ho-

mem, mas com alguns avanços por meio da literatura, da participação nas instituições de ensi-

no no que diz respeito às mulheres brancas, e também abolição da escravidão, o que mais tar-

de permitiria às mulheres negras lutarem por melhores condições. Em 1889, foi proclamada a

República e, a partir daí, inúmeras modificações sociais puderam ser vistas. 

14 MACHADO, Lucia C. de Carvalho Direito das Minorias: Direito Fundamental à Segurança, as conquis-
tas  da  Mulher  pelo  Direito  à  Dignidade  da  Revolução  Francesa  ao  Século  XXI.  p.4  Disponível  em:
<http://revista.zumbidospalmares.edu.br/images/stories/pdf/edicao-3/dignidade-mulher.pdf>. Acesso  em:  12
maio 2017.
15 BRASIL.  Lei nº 3.353,  de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017.
16 BARBOSA, 1998, p.37 apud GONÇALVES, L. A; SILVA, P. B. G. E. O jogo das diferenças: o multicultura-
lismo e seus contextos. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
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1.3 BRASIL REPÚBLICA

O período republicano iniciou-se em 1889, com a proclamação da República por Ma-

rechal Deodoro da Fonseca. Durante o período chamado República Velha (1889 – 1930), bus-

cou-se assegurar direitos que, até então, a classe feminina não possuía. 

Em relação ao trabalho feminino,  existiram tentativas de regulamentá-lo.  Uma vez

que, nesse momento, o Brasil passou a ser um país agroexportador, voltado para as demandas

externas, e as mulheres passaram a laborar fora de casa. A primeira discussão sobre a regula-

mentação do trabalho das mulheres foi proposta pelo então Deputado Mauricio Lacerda, em

1917, o qual defendia e assim discursou na Câmara: 

Que seja abolido o trabalho noturno da mulher, em primeiro lugar porque o
organismo feminino não resiste a semelhante fadiga, em segundo lugar o tra-
balho noturno desfalcado do policiamento que faz a luz solar aos costumes
nas oficinas concorre para a depravação, para o atentado ao pudor, para as
ofensas a moral naquelas oficinas. Ao mesmo tempo que a operária deserta
de seu lar nas horas em que o cuidado pelo repouso, pelo descanso e pelo
sono dos filhos é um dos problemas maternais mais encarecido pelos histori-
adores.17

Nota-se que embora as mulheres laborassem fora do ambiente doméstico, ainda assim

havia uma divisão de papeis, dos quais a classe feminina deveria realizar esse tipo de trabalho

extradoméstico tão somente para complementar renda. O seu papel principal era o cuidado do

lar e dos filhos.

Além disso, existia uma preocupação com a moral definida na época, externada não só

pelo discurso, mas também por um dos seus dispositivos do Projeto de Lei18, o qual afirmava:

“As mulheres menores não poderiam ser empregadas como atrizes, figurantes, [...] ou em pro-

fissões que oferecessem perigo a pessoa, acarretassem danos a saúde, concorressem para des-

naturar-lhe o moral ou a expusessem ao atentado ao pudor”19.

17  LARCEDA, Mauricio apud VENANCIO, Giselle Martins. Lugar de Mulher é... Na Fabrica; Estado e Traba-
lho Feminino no Brasil (1910-1934). Editora da UFPR, 2001. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/historia/ar-
ticle/viewFile/2664/220 >. Acesso em: 13 maio 2017.
18 BRASIL. Art.11 do Projeto nº 125 de Julho de 1917. Que pretendia estabelecer as condições de trabalho das
mulheres.
19 LARCEDA, Mauricio apud VENANCIO, Giselle Martins. Lugar de Mulher é... Na Fabrica; Estado e Traba-
lho Feminino no Brasil (1910-1934). Editora da UFPR, 2001. p.185. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/his-
toria/article/viewFile/2664/2201>. Acesso em: 13 maio 2017.
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Entretanto, o Projeto de Lei proposto pelo então Deputado não foi reconhecido pela

Câmara, um dos Deputados de oposição, Carlos Pernafiel, fez um discurso o qual percebe-se

toda a carga do machismo enraizado a época:

Somos todos concordes em considerar que o trabalho das mulheres é o avil-
tamento, e a escravidão da mulher, porque é o fim da solidariedade conjugal,
da família. O verdadeiro reino da mulher é o lar. Se ela o abandona, se ela
não sabe aí servir ao homem e aos filhos, acabou-se o seu poder, foi-se a sua
influência (...). Quanto mais se generaliza o trabalho das mulheres, mais se
sente um profundo mal estar social. Todos aqueles que pretendem justificar o
trabalho das mulheres não se valem senão de argumentos tirados de uma
concepção errônea do direito (...) A mulher é admitida na usina (...) porque
ela se oferece a preço mais conveniente aos patrões e não porque possa as-
sim assegurar o bem-estar possível de seu lar.20

Observa-se o longo caminho que a mulher teria que percorrer para que seus direitos

fossem garantidos, uma vez que o sexo feminino vivia constantemente uma opressão de dife-

rentes formas, até mesmo, daqueles que lutavam por melhores condições de trabalho para as

mulheres justificavam-se em ideais machistas.

Nos anos 20, houve um fortalecimento do movimento feminino sufragista o que inten-

sificou as revindicações por direitos trabalhistas das mulheres. No ano de 1924, manifesta-

ram-se contra a não participação das mulheres no então Conselho do Trabalho, arrecadando

inúmeras assinaturas. O texto do manifesto dizia:

1. À mulher brasileira seja dada, como à mulheres de outras nacionalidades,
nos seus respectivos países, representação profissional no Conselho Nacional
do Trabalho e, 2. seja proporcional a representação que lhe for [dada] entre
os membros do Conselho Nacional do Trabalho com exercício do voto e no
que se refere ao Quadro Administrativo sejam confiados a uma representante
do sexo feminino habilitada aos assuntos referentes ao trabalho dos menores
e da mulher.21

Nota-se pelo discurso que as mulheres já possuíam o desejo de uma participação po-

lítica efetiva, afinal, a principal reivindicação desses grupos era pelo direito ao voto feminino

que, até então, não era vedado, mas também não era permitido. Observa-se que as mulheres

possuíam uma participação social limitada e, até então, nenhuma lei lhes garantia o direito à

participação política.

20 PERNAFIEL, Carlos apud VENANCIO, Giselle Martins. Lugar de Mulher é... Na Fabrica; Estado e Traba-
lho  Feminino  no  Brasil  (1910-1934).  Editora  da  UFPR,  2001.  p.185-186.  Disponível  em:
<http://revistas.ufpr.br/historia/article/viewFile/2664/2201>. Acesso em: 13 maio 2017.
21  LUTZ, B. p.88-89 apud VENANCIO, Giselle Martins. Lugar de Mulher é... Na Fabrica; Estado e Trabalho 
Feminino no Brasil (1910-1934). Editora da UFPR, 2001. p.185-186. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/his-
toria/article/viewFile/2664/2201>. Acesso em: 13 maio 2017.
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A conquista pelo voto feminino foi um marco para a emancipação da mulher, deu-se

por meio do primeiro Código Eleitoral22 no ano de 1932, em que lhes assegurou o direito ao

voto em seu artigo 2º23, mas só seria constitucionalizada dois anos depois. Nesse mesmo ano,

foi promulgado o Decreto nº 21.417-A 24que regulamentou o trabalho feminino.

O Decreto estabelecia direitos, dos quais vedava o trabalho noturno, bem como o de

atividades insalubres, além de não permitir o trabalho por mulheres grávidas 4 semanas antes

do parto e 4 semanas após ele. Consentia o direito das mulheres romperem o contrato de tra-

balho sem qualquer multa quando estivessem grávidas, desde que apresentasse certificado

médico. Estabelecia dois intervalos de descanso diário nos seis primeiros meses de vida do

bebê e de creches em locais onde laboravam mais de 30 mulheres. Além disso, um importan-

tíssimo avanço foi o de determinar salários iguais para o trabalho igual, independentemente

do sexo.

Visualiza-se que o Decreto o qual assegurou os direitos trabalhistas, possibilitou às

mulheres uma maior participação no mercado de trabalho, além romper com a posição inferi-

orizada que, até então, as mulheres ocupavam. No momento em que determinou salários equi-

parados entre as funções, permitiu-se uma visão diferenciada da classe feminina, pois o fato

de ser homem ou mulher não era parâmetro, e sim as suas funções.

Em 1934, o direito ao voto feminino foi constitucionalizado na Lei Maior25, em seu ar-

tigo 10826. Porém, pela regra geral, era voto facultativo, somente obrigatório para mulheres

que exercessem função pública remunerada, bem como era permitido seu alistamento27. Ape-

nas no ano de 1946 é que a Constituição28 possibilitou às mulheres em geral (prevalecendo

unicamente à vedação em caso de suspensão ou perda dos direitos políticos) a de se alistarem

e de serem votadas como forma obrigatória. 

22 BRASIL. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Código Eleitoral. Disponível em: <http://www2.ca-
mara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-
pe.html>. Acesso em: 10 jun. 2017.
23  “Artigo  2º-  E' eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na fórma deste Código.”
24 BRASIL.  Decreto  nº 21.417,  de  17  de  maio  de  1932.  DOU:  Seção  1-19/5/1932  Disponível  em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21417-17-maio-1932-559563-publicacaoorigi-
nal-81852-pe.html>. Acesso em: 10 jun.2017.
25 PLANALTO. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Nós, os
representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia Nacional Consti-
tuinte para organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-
estar  social  e  econômico,  decretamos  e  promulgamos  a  seguinte.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 16 maio 2017.
26 “Artigo 108 Constituição de 1934- São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos,
que se alistarem na forma da lei.”
27 “Artigo 109 Constituição de 1934- O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulhe-
res, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar.”
28 PLANALTO.  Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21417-17-maio-1932-559563-publicacaooriginal-81852-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21417-17-maio-1932-559563-publicacaooriginal-81852-pe.html
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Lentamente as mulheres foram adquirindo direitos e passaram a organizar-se de ma-

neira mais efetiva para que suas demandas fossem ouvidas. A luta das mulheres persistiu gra-

dativamente na procura de resolver questões que as limitavam.

Em 1980 iniciou-se uma fase de transição democrática que permitiu a essas minorias

um espaço institucional no governo, participação política e o reconhecimento como cidadãs.

Com promulgação da Constituição de 198829, as mulheres conquistaram o direito fundamental

de igualdade, não havendo qualquer distinção entre homens e mulheres. Pela Lei, todos eram

vistos de maneira isonômica. Na visão de Linhares Barsted e Jacqueline Pitanguy:

De fato, a Constituição Federal Brasileira de 1988 é o marco político institu-
cional e jurídico que reordenou todo o sistema brasileiro e impôs a adequa-
ção de todas as normas legais aos parâmetros dos direitos humanos. Em pa-
ralelo, o ciclo das conferências internacionais das Nações Unidas fortaleceu
a luta dos movimentos sociais, em especial dos movimentos de mulheres.30

Visualiza-se que a Carta Magna acabou por amparar e justificar toda a luta dos movi-

mentos sociais e, em especial, o movimento da classe feminina. Fundamentando-se no texto

maior e na necessidade de proteção das mulheres, os movimentos feministas juntamente com

os órgãos de direitos humanos perceberam a necessidade de pressionar o governo para que a

violência contra a mulher fosse erradicada, tendo em vista que a opressão sofrida pelas mulhe-

res foi uma construção histórica.

2. CONSCIÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006

O progresso da classe feminina com a Lei nº 11.340/2006 transformou o cotidiano das

mulheres tanto na esfera pública quanto na privada. A Lei Maria da Penha tornou-se um dos

marcos de conquista pela busca de justiça e igualdade entre os sexos, possibilitando uma par-

ticipação mais ativa da Mulher. 

29 PLANALTO. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.pla-

nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.

30 BASTED, L.L; PITANGUY. J. O Progresso das Mulheres no Brasil 2003–2010 / Organização: Leila Li-
nhares Barsted, Jacqueline Pitanguy – Rio de Janeiro: CEPIA; Brasília: ONU Mulheres, 2011, p.15.
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2.1 PRINCÍPIOS

A Constituição Federal possui princípios que devem ser observados para a composição

das demais legislações peculiares, uma vez que norteia todo o ordenamento jurídico. Celso de

Mello esclarece a importância dos princípios:

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreen-
são e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do siste-
ma normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.31

O legislador brasileiro demonstrou na Constituição de 1988 uma verdadeira fixação

pela busca do princípio da igualdade, que pode ser demonstrado pela leitura do artigo 5º32.

Pelo trecho “todos são iguais perante a lei", o legislador já teria consagrado o referido princí-

pio, ora, todos são iguais é uma frase exaustivamente explicativa que não dá margem para

dúvidas. Porém, o legislador continuou “sem distinção de qualquer natureza”; dizer que não

há distinção e que todos são iguais é o mesmo dizer, mas, ainda assim, o constituinte não se

satisfez, acrescentando o seguinte: “garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes

do país a inviabilidade do direito à vida, à liberdade" (Grifo nosso).

Se todos são iguais e se não há distinção não seria necessário dizer que é garantido aos

brasileiros e aos estrangeiros, porque eles seriam iguais, mas ainda assim o constituinte o fez,

e prosseguiu: "à igualdade, a segurança e à propriedade nos seguintes termos:" (Grifo nosso).

Assim, observa-se que, apenas no caput do artigo 5º, são feitas quatro referências a igualdade.

Além disso, talvez por conhecer bem a desigualdade histórica que acompanha o Brasil,

para espancar quaisquer dúvidas, e para afirmar de uma vez por todas a necessidade de nos

tornamos um país mais igualitário, o inciso I do artigo 5º sacramentou dizendo “homens e

mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição” (Grifo nosso). 

 A partir dessa garantia constitucional, as mulheres em situação de vulnerabilidade, em

relação a todo o histórico de superioridade masculina, rogaram por uma Lei que as amparas-

sem de maneira mais eficiente, garantindo-lhes por direito um tratamento igualitário, na medi-

da em que eram socialmente oprimidas.

31 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. [S.d.]. p.

230.

32 PLANALTO. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.
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Em seu discurso afamado “Oração aos Moços”, Rui Barbosa esclareceu que seria a

correta aplicação do princípio da Igualdade: “A regra da igualdade não consiste senão em qui-

nhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade so-

cial, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade.”33

A igualdade buscada pela Constituição não é a igualdade meramente formal. Pela lei-

tura desse dispositivo, é inegável que o que se pretende no Brasil é a busca incansável pela

igualdade substancial ou material34. Tão bem ilustrada pelo brocado grego citado anteriormen-

te por Rui Barbosa, onde é preciso tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Se-

guindo essa linha, definimos o referido princípio, nas palavras de Alexandre de Morais:

A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos,
provendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais,
ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em
consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa
forma, o que se veda são as diferenciações arbitrarias, as discriminações ab-
surdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se
desigualam,  é  exigência  tradicional  do  próprio  conceito  de  Justiça (...).35

(grifo nosso) 

É preciso, pois, dar aos direitos fundamentais a máxima efetividade possível, na medi-

da em que eles existem para proteger os indivíduos do estado e das maiorias. Nesse sentindo,

a igualdade formal não cumpriria esse papel, pois dar o mesmo tratamento àquele mais fraco

que é dado ao mais forte implicaria em reproduzir a desigualdade para os que não são iguais.

Por isso, a busca pela isonomia deve ser a interpretação correta do artigo 5º, a verda-

deira igualdade só será alcançada quando for dado aos desiguais paridade e armas para en-

frentar os iguais. Assim, para a garantia desse princípio, é que a própria Lei faz distinções en-

tre homens e mulheres, ao assegurar uma proteção ao mercado de trabalho feminino, bem

como a diferenciação de idade para a aposentadoria entre eles.

Da mesma forma, a norma infraconstitucional, conhecida por Lei Maria da Penha, foi

elaborada com o objetivo de proteção exclusiva da classe feminina contra as diversas formas

de violência. Nas palavras de Nagib Filho36: “Confere-se superioridade jurídica a quem está

33 BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. 5ª edição. Edições
Casa  Rui  Barbosa.  Rio  de  Janeiro  1999.  Disponível  em:
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf
>. Acesso em: 20 maio 2017.
34 Nagib Slaibi Filho afirma que: “A isonomia formal está na letra fria da lei. A isonomia material está na vida, 
no caso concreto. Sua fonte é a razão, a emoção, a intuição – enfim, o espírito – do aplicador do direito”. SLAI-
BI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Forense, 2006, p. 103.
35 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 64.
36 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.104.
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em inferioridade econômica ou social, como se vê nas leis protetivas do consumidor, da crian-

ça, do idoso e do trabalhador”. 

Sobre a aplicação do tratamento isonômico entre homens e mulheres em que se trata o

artigo 5º, I, da Constituição Federal é imprescindível as lições de Alexandre de Morais:

A correta interpretação desse  dispositivo torna inaceitável  a utilização do
discrímen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de desnive-
lar materialmente o homem da mulher; aceitando-o, porém, quando a finali-
dade pretendida for atenuar os desníveis. Consequentemente, além de trata-
mentos diferenciados entre homens e mulheres previsto pela própria consti-
tuição (arts.7º, XVIII E XIX; 40§1º,143§§1º e 2º;201§7º), poderá a legisla-
ção infraconstitucional pretender atenuar os desníveis de tratamento em ra-
zão do sexo.37

Portanto, a Lei Maria da Penha engloba o princípio constitucional da isonomia, uma

vez que, ao confrontar-se com a discriminação histórica, objetiva-se pôr fim à opressão sofri-

da pelas mulheres, externadas nas suas variadas formas de violência. A isonomia material é

retratada na medida em que a mulher, até pouco tempo, era marginalizada, tornando-se neces-

sário que o Poder Judiciário interferisse para lhes assegurar proteção.

Além do princípio da isonomia, a Lei 11.340/2006 encontra-se amparada pelo Princí-

pio da Dignidade da Pessoa Humana, que é garantia de todos, como narra André de Andrade:

Um indivíduo, pelo só fato de integrar o gênero humano, já é detentor de
dignidade. Esta é qualidade ou atributo inerente a todos os homens, decor-
rente da própria condição humana, que o torna credor de igual consideração
e respeito por parte de seus semelhantes.38

O Princípio  da  Dignidade  da  Pessoa Humana integra  os  demais  valores  sociais,  à

igualdade, à liberdade e o combate a qualquer forma de discriminação. 

Nesse sentindo, Luís Roberto Barroso enfatiza:

 

O princípio da dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valo-
res civilizatórios que se pode considerar incorporado ao patrimônio da hu-
manidade, sem prejuízos da persistência de violações cotidianas ao seu con-
teúdo. Dele se extrai o sentido mais nuclear dos direitos fundamentais, para
a tutela da liberdade, da igualdade e para a promoção da justiça.39

37 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 67.
38 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. O princípio Fundamental da Dignidade Humana e sua Concreti-
zação Judicial. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=5005d7e7-eb21-4fbb-
bc4d-12affde2dbbe>. Acesso em: 22 maio 2017.
39  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais
e a construção do novo modelo. 2ª Edição. Ed. Saraiva, 2010, p. 260.
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À luz dessas considerações, o princípio é um direito fundamental que se “extrai a tute-

la do mínimo existencial e da personalidade humana, tanto na sua dimensão física como mo-

ral”40. Ou seja, é norma essencial do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo-lhes o direito

à saúde, à educação, o acesso à justiça, à assistência. Além disso, torna-se objetivo para os de-

mais direitos fundamentais, uma vez que a dignidade humana viabiliza as demais relações en-

tre as pessoas, seja no âmbito doméstico, trabalhista ou familiar.

Dessa forma, os direitos da personalidade estão postos no Código Civil de 200241, em

seus artigos 11 ao 21, e ensejam as relações entre os particulares, tornando-as mais harmôni-

cas. São irrenunciáveis, intransmissíveis, vitalícios, inatos, garantidores da dignidade e da in-

tegridade social. 

Isto posto, o princípio da dignidade humana é o alicerce para as relações sociais e,

consequentemente, para a realização das demais legislações, assim como ocorre com a Lei

Maria da Penha, que, ao ser promulgada, possibilitou o resgate da dignidade de muitas mulhe-

res.

2.2 POR QUE FOI INTITULADA ASSIM?

No Brasil, a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, recebeu esse

nome em homenagem a uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Sua história é do-

lorosa, como conta Maria Berenice Dias:

Por duas vezes, o seu marido tentou matá-la. Na primeira vez, em 29 de
maio de 1983, simulou um assalto fazendo uso de uma espingarda. Como re-
sultado ela ficou paraplégica. Após alguns dias, pouco mais de uma semana
em nova tentativa buscou eletrocutá-la por meio de uma descarga elétrica en-
quanto tomava banho.42

Inúmeros foram os casos de violência contra a mulher que não chegaram ao conheci-

mento do Poder Judiciário, o qual era extremamente moroso, principalmente quando se trata-

va de violência no lar conjugal. Somente após dezenove anos e seis meses do fato ocorrido é

40 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p.261.
41 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.pla -
nalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.
42 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à vi-
olência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 15.
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que finalmente o agressor de Maria da Penha foi preso. Cumpriu apenas dois anos da pena e

foi liberado. 

Sua história ganhou grande repercussão, e o governo brasileiro foi duramente pressio-

nado a tomar providências no sentido de punir, facilitar o andamento processual e proteger as

mulheres. Houve diversas convenções e tratados que já exigiam do Brasil providências no

sentindo de pôr fim a violência contra a mulher. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima as-

sim narra:

Por conta a lentidão do processo, e por envolver grave violação aos direitos
humanos, o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos, que publicou o Relatório nº 54/2001, no sentido de que a ineficácia ju-
dicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma reparação
mostra a falta de compromisso assumido pelo Brasil de reagir adequada-
mente ante a violência doméstica.43

A Organização dos Estados Americanos acolheu, pela primeira vez, uma denúncia de

crime de violência doméstica. O Estado Brasileiro foi condenado, obrigando-se a pagar uma

indenização no valor de 20 mil dólares para Maria da Penha e, principalmente, recomendou-se

a adoção de medidas para pôr fim a violência doméstica e familiar. 

Seguindo as pressões internas e externas, o Estado resolveu promover e dar cumpri-

mento a todas as discussões impostas, conhecida pela Convenção de Belém do Pará44. Seria o

primeiro passo para a elaboração de uma legislação específica a respeito da violência contra a

mulher.

Na mesma linha, Leda Hermann relata:

Seu empenho foi reconhecido no dia em que o presidente Lula sancionou a
Lei 11.340/2006, que o Brasil passou a conhecer como lei Maria da Penha –
lei com nome de mulher - , justa homenagem à guerreira que, durante anos,
promoveu o debate e estimulou o pleito de proteção e atendimento às vítimas
da violência doméstica e familiar. Maria da Penha estava presente à cerimô-
nia de sanção da lei, ao lado de autoridades e companheiras de luta – repre-
sentantes de movimentos feministas - , encarando outras Marias corajosas,
sofridas e anônimas.45

43 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador – BA: Ed. Juspodivm. 3ª
Edição, p. 905.
44 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher “Convenção de Be-
lém do Pará” (1994). Adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos em 6 de junho de
1994  e  ratificado  pelo  Brasil  em  27  de  Novembro  de  1995.  Disponível  em:
<https://www.mprj.mp.br/documents/20184/125955/Convencao_de_Belem_do_Para.pdf>.  Acesso  em:  10  jun.
2017. 
45 HERNAN, Maria. p.18 apud MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico-
crítica. Ed. Revan, p. 109.
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A Lei nº 11.340/2006, uma vez articulada, veio com o propósito de eliminar a violên-

cia no ambiente familiar e de criar mecanismos para que as mulheres adquirissem indepen-

dência na sua tomada de decisões, que não fossem coagidas diante de uma sociedade que va-

lorizava apenas um gênero: o masculino.

É de grande importância salientar que a exposição de algo íntimo, seja em uma relação

conjugal ou até mesmo em outras formas de relacionamento do círculo familiar, como mãe e

filha, avó e neto, entre irmãs, torna-se um empecilho, uma vez que não tratamos unicamente

de um episódio fático, mas da construção de laços de convívio e amor.

Nesse limiar, entre o fim da agressão e o afeto das relações, é que o Judiciário tramita,

“além das inúmeras decisões de juízes e tribunais, tem sido o Supremo Tribunal Federal o

grande artífice para que a Lei atenda à sua finalidade precípua: se não eliminar, ao menos re-

duzir, em muitos, os números da violência doméstica”46. É por meio de uma participação con-

junta que o ciclo de violência contra as mulheres, tão perpetuado durante anos, poderá ao me-

nos diminuir.

2.3 EVIDENCIANDO AS FORMAS DE VIOLÊNCIA

No texto da Lei nº 11.340/2006, há uma descrição do que seriam as diferentes formas

de violência praticadas contras as mulheres, especificamente, no artigo 7º e seus incisos, os

quais passa-se a analisar. 

2.3.1 Violência Física

Inicialmente,  o artigo 7, inciso I,  trata sobre a violência física,  a qual consiste em

“qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. Ou seja, quando a mulher

sofrer alguma agressão, ainda que não deixe vestígios aparentes, há violência física.

Isso porque o dispositivo não se refere estritamente aos hematomas, arranhões, fratu-

ras, empurrões, pontapé e queimaduras, ele declara tratar-se de uma ofensa à saúde corporal.

Assim, todo o abalo decorrido do estresse em que uma pessoa vítima de uma agressão enfren-

46 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à
violência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 17.
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ta também é amparado pelo artigo. As lições de Maria Berenice Dias clareiam a concepção

acerca do tema:

É o que se chama de transtorno de estresse pós-traumático, que é identifi-
cado pela ansiedade e a depressão, a ponto de baixar ou reduzir a capacidade
de a vítima suportar os efeitos de um trauma severo. Como estes sintomas
podem perdurar no tempo, independentemente da natureza da lesão corporal
praticada, ocorrendo incapacidade para ocupações habituais por mais de 30
dias ou incapacidade permanente para o trabalho (...).47

Portanto, há uma junção no mesmo dispositivo do que chamamos de violência psicoló-

gica, uma vez que a agressão física ao mesmo tempo em que ocorre deixa sequelas conheci-

das como “dores da alma”, termo amplamente conhecido quando tratamos de Responsabilida-

de Civil. Entretanto, o legislador, querendo resguardar ainda mais as possíveis vítimas, asse-

gurou-lhes em um dos incisos a violência psicológica com um tratamento exclusivo.

2.3.2 Violência Psicológica

Trata-se da forma mais subjetiva de agressão, em que a vítima é confrontada por meio

de atitudes de rejeição, humilhação, discriminação, manipulação e ameaça. Ela pode ser rela-

cionada com as demais formas de violência. A mulher agredida tem a sua autoestima e sua

saúde psicológica diluída, torna-se inerte, não conseguindo exercer sua liberdade frente ao seu

agressor. No artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, encontramos a definição do que seria

essa forma de crime detalhadamente: 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, com-
portamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humi-
lhação,  manipulação,  isolamento,  vigilância  constante,  perseguição contu-
maz, insulto, chantagem, ridicularizarão, exploração e limitação do direito de
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação.48

47 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à 
violência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 66.
48 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e famili-
ar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar con -
tra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras provi -
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Toda forma de violência gera um abalo psicológico. Talvez a ideia do legislador tenha

sido resguardar as mulheres da forma mais íntima de violência, não deixando de ampará-las

desde o físico ao emocional. Embora difícil de ser identificada, até mesmo pela própria víti-

ma, é a forma de agressão mais frequente, uma vez que o sexo feminino foi visto durante anos

como objeto, desprovido de qualquer autonomia.

Embora não deixe marcas, essa forma de agressão é preocupante, tendo em vista que

seu tratamento é longo e constante, e muitas vezes, após anos de um crime silencioso, a vítima

integra toda aquela agressão como se fossem características reais dela. 

A jurisprudência  relata  diversas  formas  de violência  que podem ser  caracterizadas

como violência psicológica, conforme a Apelação que nos esclarece:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOI-
MENTO DA VÍTIMA. DELITO CONFIGURADO EM SUA FORMA PSI-
COLÓGICA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM PARTE. 1. Para a configu-
ração da violência doméstica (artigo 129, § 9º do CP) não há necessidade de
aparecimento de marcas no corpo da vítima, a mera ameaça ou a lesão cor-
poral de natureza leve, já configura o crime. A prova testemunhal aliada ao
depoimento da vítima é suficiente para demonstrar a existência desse crime.
2. A manutenção da mulher em casa foi em decorrência de pura ameaça im-
posta pelo marido, o que caracteriza a violência doméstica e não o cárcere
privado. 3. A Lei Maria da Penha traz várias formas de violência contra a
mulher, dentre elas, a psicológica. Manter a vítima no quarto, sob ameaça, é
uma forma de violência (violência psicológica, artigo  7º, II) que se expressa
pelo isolamento e pela limitação do direito de ir e vir da vítima. O comporta-
mento do acusado é contemplado pela Lei nº 11.340/06 e não como crime
autônomo (cárcere privado). 4. Condenação do acusado mantida quanto ao
crime de violência doméstica (artigo  129, § 9º, CP) e absolvição imposta em
relação ao delito de cárcere privado. Prevalência da lei especial. 5. Apelação
parcialmente provida.49 (grifos nosso)

Assim, a violência psicológica pode figurar-se de inúmeras formas. Um abuso por par-

te do cônjuge ou de qualquer outro membro familiar contra uma pessoa do sexo feminino e

que tenha uma relação doméstica e afetiva, que se externe por meio de atitudes ou palavras de

repressão e controle exacerbado, por exemplo, poderão caracterizar essa forma de violência.

dências.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>.  Acesso
em: 10 jun. 2017.
49 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. Apelação Criminal nº 167822008 MA. Relator
Lorival de Jesus Serejo Sousa. Julgado em 02 mar. 2009. São José de Ribamar. Disponível em: <https://tj-ma.-
jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3638115/apelacao-criminal-acr-167822008-ma>. Acesso em: 22 maio 2017.
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2.3.3 Violência Sexual

A violência sexual no cenário do lar conjugal foi um processo árduo de ser reconheci-

do, mesmo após a promulgação da Lei nº 11.340/2006, que esclarece em seu artigo 7º, inciso

III:

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar
ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao
aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipula-
ção; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reproduti-
vos;50

Diante dessa definição, a violência sexual foi lentamente sendo compreendida, uma

vez que as relações sexuais eram vistas como um dever do casamento, possuindo a mulher a

obrigação de satisfazer o seu cônjuge, não sendo reconhecida a prática de estupro no lar con-

jugal, inicialmente. Sobre o tema, narra Maria Berenice Dias:

Houve época, no entanto, em que e decorrência desse dever inerente ao casa-
mento, sequer se reconhecia a prática de estupro pelo marido com relação à
mulher, sob o argumento de que se tratava do exercício regular de um direito
inerente à condição de marido, por conta da relação civil entre eles. Assim, o
adimplemento de tal obrigação poderia ser exigido inclusive sob violência.51

Portanto, a violência sexual, durante muito tempo, foi tratada com naturalidade. Acon-

tece que o discurso afirmando que as práticas sexuais são inerentes à relação do casamento já

é ultrapassado, tendo em vista toda a autonomia feminina conquistada, pois anteriormente a

mulher não possuía direito civis tão amparados como acontece hoje na legislação vigente.

50 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e famili-
ar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar con -
tra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras provi -
dências.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>.  Acesso
em: 10 jun. 2017.
51 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à
violência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 68.
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2.3.4 Violência Patrimonial

O legislador definiu no artigo 7º, inciso IV, da Lei em análise a violência patrimonial,

“entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou

total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos

ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades”52.

Segundo a definição apresentada no dispositivo, bens patrimoniais não se limitam ape-

nas a bens de valor econômico, devendo ser entendido também como os bens de valores senti-

mentais e pessoais, bem como os de utilização profissional. Enfim, qualquer bem do qual a

vítima necessite e que o seu agressor, por mera vingança ou com objetivo de mantê-la em uma

relação não mais desejada, o retenha.

Essa retenção pode ser estendida às relações familiares quando tratamos de pensão ali-

mentícia, em que agressor não efetue o pagamento da mesma, ainda que possua condições de

arcar com a obrigação, mesmo que o referido rendimento não esteja fixado judicialmente.

Além disso, quando o homem é responsável pelo sustendo do lar e, de forma injustificada,

passa a omitir-se da assistência familiar, não tendo a mulher meios próprios para a sua subsis-

tência e a de seus filhos, configura-se crime de abandono material, descrito no artigo 24453 do

Código Penal54.

Por fim, no artigo 24 da Lei nº 11.340/2006 são asseguradas às mulheres vítimas a

possibilidade de requerer uma liminar com intuito de ter o bem restituído pelo agressor; impe-

dimento temporário de celebração de compra e venda e locação de imóveis comum entre os

cônjuges; suspender procurações emitidas pela mulher para o seu agressor; caução provisória

por meio de depósito judicial no caso de perdas e danos. 

52 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e famili-
ar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar con -
tra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras provi -
dências.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>.  Acesso
em: 10 jun. 2017.
53 “Art. 244 -Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito)
anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou valetudinário, não lhes proporcionando os recursos
necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar,
sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo: Pena - detenção, de 1 (um) a 4
(quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País. Parágrafo único - Nas mes-
mas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado
de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.”
54 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.
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2.3.5 Violência Moral

A violência moral é delineada no artigo 7º, inciso V, e é “entendida como qualquer

conduta que configure calúnia, difamação ou injuria”. Ou seja, são delitos que, na concepção

do Código Penal, são os chamados de crimes contra a honra, mas, quando adentram o ambien-

te familiar, denomina-se violência moral. 

Às condutas, quando caracterizadas, aplicam-se as penalidades impostas pelos artigos

138, 139 e 140 do Código Penal55. Nas palavras de Maria Berenice Dias, definimos da seguin-

te maneira as formas de violência moral:

Na calunia, o fato atribuído pelo ofensor à vítima é definido como crime. Na
injuria não há imputação de fato determinado, mas na difamação há atribui-
ção de fato ofensivo à reputação da vítima. A calúnia e a difamação atingem
a honra objetiva; a injuria atinge a honra subjetiva.56

Percebe-se que a definição descrita está intimamente relacionada ao Código Penal,

uma vez que os crimes contra a honra são englobados pela Lei Maria da Penha, adquirindo a

concepção de violência moral, os quais buscam resguardar a imagem e a autoestima da mu-

lher de todas as formas de exposição possível, além de dar máxima efetividade à proteção da

mulher de todo e qualquer abuso. É esta a orientação jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DE  GÊNERO.  COMPETÊNCIA DO  JUIZADO  DE  VIOLÊNCIA DO-

55 “Artigo  138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis
meses a dois anos, e multa. § 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divul-
ga. § 2º - É punível a calúnia contra os mortos. § 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: I - se, constituindo o
fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; II - se o fato é im-
putado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do artigo  141; III - se do crime imputado, embora de ação públi-
ca, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.” “Artigo  139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofen-
sivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. Parágrafo único - A exceção da verdade
somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.”  “Arti-
go 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a
injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. § 2º - Se a injúria consiste em violência
ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: Pena - detenção, de três
meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência. § 3o Se a injúria consiste na utilização de
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiên -
cia: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) Pena - reclusão de um a três anos e multa.(Incluído pela Lei nº
9.459, de 1997)”
56  DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à
violência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 73.
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MÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.  MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS.  SENTENÇA MANTIDA.  1.  A violência
baseada em gênero é uma manifestação da distribuição historicamente desi-
gual de poder nas relações sociais entre homem e mulher, e ocorre sempre
que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à
mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de
privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu li-
vre desenvolvimento familiar e afetivo. 2. Inviável o acolhimento de pleito
absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as
declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais ele-
mentos do conjunto probatório. 3. Recurso conhecido e desprovido.57

Além disso, a agressão moral configurada na Lei Maria da Penha está interligada com

a violência psicológica, sendo que, nesse caso, na visão civilista, são concomitantes, ou seja,

são manifestadas ao mesmo tempo. Portanto, é cabível uma ação indenização por dano mate-

rial e moral.

2.4 OS PERSONAGENS

O artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 descreve em quais situações essa legislação especial

será aplicada. Partimos do pressuposto que deve ser praticada contra uma mulher, em que a

conduta seja baseada no gênero causando-lhe “morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psi-

cológico e dano moral e patrimonial”58. Anteriormente, já definimos exaustivamente todos os

tipos de violência que são resguardas pela referida Lei.

O legislador, no mesmo artigo, esclarece ainda em quais situações a Lei poderá ser

aplicada a fim de resguardar o sexo feminino. Narrando-nos três situações de vulnerabilidade:

no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.

Uma vez configurado um desses ambientes, aplica-se a Lei Maria da Penha. 

Renato Brasileiro de Lima59 faz uma crítica à nomenclatura utilizada pelo legislador

no Título II da Lei, intitulado “da violência doméstica e Familiar contra a mulher”. Para ele, o

57 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Apelação Criminal 20141210031823 DF 0003137-
94.2014.8.07.0012. Rel. Jesuino Rissato. Julgado em 05 mar. 2015. 3ª Turma Criminal.  DJE: 11 mar. 2015. P.
268.  Disponível  em:  <https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/173090171/apelacao-criminal-apr-
20141210031823-df-0003137-9420148070012 >. Acesso em: 10 maio 2017.
58 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e famili-
ar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar con -
tra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras provi -
dências.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>.  Acesso
em: 10 jun. 2017.
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emprego do “e” seria inadequado, tendo em vista que o próprio legislador faz distinção entre

o âmbito da unidade doméstica (artigo 5º, inciso I) e da familiar (artigo 5º, inciso II). Portanto,

a correta expressão seria “violência doméstica ou familiar contra a mulher”, uma vez que o

próprio texto legal ao definir unidade doméstica, não faz menção a vínculo familiar, configu-

rando-se em caso de convívio permanente. 

Ao fim do dispositivo, no parágrafo único, garante-se que a lei será aplicada indepen-

dentemente de orientação sexual. É de grande valia tratar sobre os personagens da Lei Maria

da Penha, tendo em vista que, ao homenagearmos uma mulher vítima de violência doméstica

praticada por seu marido, acaba por restringir o conceito da sua aplicação. 

2.4.1 Sujeito Ativo

A aplicação da lei Maria da Penha não é exclusiva para relações conjugais entre mari-

do e mulher. Embora, como já dito, a Lei tenha recebido esse nome em homenagem a uma

vítima em que foi configurada esse tipo de violência, ela abrange outros tipos de relações de

parentesco e sociais, além é claro, de estabelecer que a vítima seja do gênero feminino.

O sujeito ativo pode ser um homem, estabelecido, portanto, uma relação heterossexu-

al. Como também poderá ser outra mulher, no caso das uniões homoafetivas. A lei assegura

sua aplicação independentemente da orientação sexual das partes, logo, terá aplicabilidade

também no caso de travestis, transexuais, e lésbicas.

Além disso, o próprio artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 não trata exclusivamente das re-

lações de afeto entre casais. A lei abrange sua atuação ao tratar de relações familiares, por

consequência, abrange casos em que se tenha um sujeito ativo sendo filho, filha, irmão, irmãs,

avós, tios, em que a violência seja praticado contra uma pessoa do sexo feminino em situação

de vulnerabilidade, utilizaremos as determinações e o aparato legal da Lei Maria da Penha.

Afinal, a justificativa para o seu cumprimento é que a vítima esteja em uma situação desigual,

por conseguinte, comprovada uma situação de domínio e superioridade física e econômica,

ainda que o agressor seja uma mulher, é legitima sua aplicação.

59 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 3a. ed. Salvador – BA: Ed. Juspo-
divm, p. 907.
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Ademais, Maria Berenice Dias60 nos apresenta outras relações em que se justificaria a

aplicação da Lei nº 11.340/2006. O primeiro deles é no caso da empregada doméstica, que

presta serviço a uma família onde seus patrões, independentemente do sexo, podem figurar

como sujeito ativo, caso haja alguma violação. Da mesma forma, ela apresenta outro caso em

que haja companheiras de quarto ou coabitantes de repúblicas, que estariam equiparados aos

tutelados pela referida Lei.

2.4.2 Sujeito Passivo

O Legislador foi incisivo ao exigir que a violência tenha como seu sujeito passivo uma

mulher, uma vez que, a lei foi desenvolvida para proteger mulheres em situações de vulnera-

bilidade. Ocorre que, a aplicabilidade da Lei, transforma-se e amplia-se conforme a socieda-

de, assim os doutrinadores divergem quanto ao sujeito passivo não ser biologicamente uma

mulher.

Para Maria Berenice Dias61, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros de identida-

de feminina estão sob a égide da Lei, ainda que parte da doutrina não entenda dessa forma,

não devendo ser abrigada pela Lei Maria da Penha. Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima

nos ensina: 

Alias, a nosso juízo, ainda que uma transexual se submeta à cirurgia de re-
versão genital (neovagina), obtendo a alteração do sexo em seu registro de
nascimento por meio de decisão transitada em julgado, não se pode querer
equipará-lo a uma mulher para fins de incidência da Lei Maria da Penha, já
que, pelo menos sob o ponto de vista genético, tal individuo continua ser um
homem.62

Entretanto, a jurisprudência já vem entendo em sentido oposto ao apresentando por

Renato Brasileiro de Lima:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA E FAMILIAR. HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE PRISÃO EM FLA-
GRANTE.  AGRESSÕES  PRATICADAS  PELO  COMPANHEIRO  CON-

60 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à
violência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 61.
61 DIAS, Maria Berenice, op. cit, p. 62.
62 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 3a. ed. Salvador – BA: Ed. Juspo-
divm, p. 910.
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TRA PESSOA CIVILMENTE IDENTIFICADA COMO SENDO DO SEXO
MASCULINO. VÍTIMA SUBMETIDA À CIRURGIA DE ADEQUAÇÃO
DE SEXO POR SER HERMAFRODITA. ADOÇÃO DO SEXO FEMINI-
NO.  PRESENÇA DE  ÓRGÃOS  REPRODUTORES  FEMININOS  QUE
LHE CONFEREM A CONDIÇÃO DE MULHER. RETIFICAÇÃO DO RE-
GISTRO CIVIL JÁ REQUERIDA JUDICIALMENTE.  POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA LEI N. 11.340/06. COM-
PETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.63

Além da divergência apresentada, a Lei Maria da Penha não restringe sua aplicabilida-

de apenas ao casamento, mas também às relações de namoro e noivado, bem como a casais

que já estejam separados de fato ou divorciados.

 No mesmo sentido, existem casos em que o agressor pratica violência simultânea con-

tra sexos distintos, um exemplo seria o pai que agride o filho e a filha. A filha estaria ampara-

da pela Lei Maria da Penha, já a agressão cometida contra o filho utilizaríamos a Lei nº

9.099/95. Ocorre que não seria viável que o mesmo fato tramitasse em Juizados diversos dian-

te da conexão entre eles. Diante disso, reunimos os dois casos de agressão no Juizado Especi-

alizado em Violência doméstica e familiar contra a Mulher. Entretanto, no que diz respeito à

agressão à vítima do sexo masculino, são assegurados todos os institutos da Lei nº 9.099/95,

já à vítima do sexo feminino, aplica-se a Lei nº 11.340/2006.

3. DESCONSTRUINDO PARA CONSTRUIR

A Lei de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ao surgir no

ordenamento jurídico, possibilitou discussões tanto no meio forense quanto na área social.

Fundamentou-se, inicialmente, na busca pelo princípio da igualdade tão elucidado no artigo

5º da Constituição e veio com o objetivo de compensar as desigualdades históricas entre ho-

mens e mulheres, possibilitando políticas públicas para inclusão dessa minoria.

Dessa maneira, Pedro Lenza nos apresenta o estudo e o conceito de Legislação Sim-

bólica, defendido pelo autor Marcelo Neves em 1992. Para ele a constituição é um “acopla-

mento estrutural”64 entre política e direito. Nessa linha, elabora um modelo tricotômico para a

63 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Conflito de Jurisdição nº  64616 SC
2009.006461-6. Relator Roberto Lucas Pacheco. Julgado em 14 ago. 2009. Terceira Câmara Criminal. Conflito
de Jurisdição n. , da Capital. Disponível em: <https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6703657/conflito-
de-jurisdicao-cj-64616-sc-2009006461-6/inteiro-teor-12662686>. Acesso em: 24 maio 2017.
64 NEVES, Marcelo, p. 65 apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17ª Ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2013, p. 84.
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“tipologia da legislação simbólica” resumindo-se em três pontos: “confirmar valores sociais;

demonstrar a capacidade de ação do Estado e adiar a solução de conflitos sociais através de

compromissos dilatórios”65.

No que diz respeito à confirmação dos valores sociais, Pedro Lenza esclarece:

Nesse caso, o legislador assume uma posição em relação a determinado con-
flitos sociais e, ao consagrar um certo posicionamento, para o grupo que tem
a sua posição amparada na lei, essa “vitoria legislativa” se caracteriza como
a verdadeira superioridade da concepção valorativa, sendo secundária a efi-
cácia normativa da lei. Assim, o grupo prestigiando procura influenciar a ati-
vidade legiferante, fazendo prevalecer os seus valores contra o grupo adver-
sário.66

Além disso, existe o dever do Estado de demonstrar a sua capacidade para a solução

dos problemas sociais. Assim, com objetivo de refutar as questões sociais com rapidez, surge

o que chamam de “legislação-álibi”, Marcelo Neves assim narra: 

Criar a imagem de um Estado que responde normativamente os problemas
reais da sociedade, embora as respectivas relações sociais não sejam real-
mente normatizadas de maneira consequente conforme o respectivo texto le-
gal. Nesse sentido, pode-se afirmar que a legislação-álibi constitui uma for-
ma de manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra outras
alternativas, desempenhando uma função “ideológica”.67

Portanto, o seu principal objetivo seria criar uma sensação de que os problemas sociais

foram solucionados por meio da legislação, tranquilizando e trazendo respostas às questões

sociais. Ainda para a “tipologia da legislação simbólica”, segundo Neves existe o objetivo de

adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios:

Nesse caso, as divergências grupos políticos não são resolvidas por meio do
ato legislativo, que, porém, será aprovado consensualmente pelas partes en-
volvidas, exatamente porque está presente a perspectiva da ineficácia da res-
pectiva lei. O acordo não se funda então no conteúdo do diploma normativo,
mas sim na transferência da solução do conflito para um futuro indetermina-
do.68

65 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 81.
66 LENZA, Pedro, op. cit., p.81.

67 NEVES, Marcelo, p. 39-40 apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17ª Ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 82.
68 NEVES, Marcelo, p. 41 apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17ª Ed. São Paulo: Sa-

raiva, 2013, p. 83.
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Por fim, para que as normas não sirvam de manobra para os governantes, “é preciso

identificar mecanismos de sua concretização”69 para que, assim, o aparato jurídico seja utiliza-

do de maneira efetiva para solucionar conflitos. No caso da Lei nº 11.340/2006, existem ainda

questões a serem discutidas.

3.1 IMPLICAÇÕES PARA EFICÁCIA DA LEI SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS E SOCI-
AIS

A construção histórica, como vimos, possuiu diversos desafios para a afirmação do

sexo feminino. Após a legislação exclusiva para atender as vítimas de violência doméstica e

familiar, possibilitou-se a autonomia e a busca por políticas públicas para a proteção das mu-

lheres.

Ocorre que, até mesmo depois publicação da Lei, ainda há questões sociais que se tor-

nam objeto de discussões, tendo em vista que partimos do pressuposto de que em nossa socie-

dade o machismo é cultural. Portanto, para desconstruirmos essa ideia de superioridade mas-

culina, faz-se necessário a participação social juntamente com as garantias legislativas.

 Isso porque, nos casos em que temos um casal composto por um homem e uma mu-

lher, o agressor, ao porta-se com violência – seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou

moral – , não é descartada a possibilidade de naquela relação o homem ter sido constantemen-

te influenciado por toda sua vida de ideais fundados na suposta obediência da mulher ao ho-

mem. 

Quando a Lei Maria da Penha foi promulgada, ela não buscou somente o fim da agres-

são praticada contra as mulheres; isso é facilmente observado no seu primeiro artigo, em que

se utiliza a palavra “prevenir” e, além disso, dispõem sobre a assistência às vítimas.

Sendo assim, a Lei Maria da Penha não pretendeu unicamente a punição do agressor,

mas a difusão de medidas de prevenção para que esse ciclo de violência fosse, por fim, rompi-

do. Especialmente no Título III, que trata “Da assistência à Mulher em situação de violência

doméstica e familiar”, nota-se a preocupação do legislador em dispor de mecanismos de inte-

gração de todos os meios jurídicos e sociais, além, é claro, de possibilitar meios de proteção e

independência feminina.

69 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.86.
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Essa integração social com objetivo de tratar a raiz do problema é facilmente identifi-

cada na Lei Estadual nº 7.477/201670, aplicando-se o ensino de noções básicas da Lei Maria

da Penha no âmbito das escolas estaduais do Rio de Janeiro. O programa recebeu o nome de

“Lei Maria da Penha vai à Escola”, tem como objetivo apresentar a Lei 11.340/2006, bem

como trazer reflexões acerca do combate da violência contra a mulher e conscientizar o meio

estudantil da importância da igualdade de gênero.

Ainda, no Programa “Lei Maria da Penha vai à Escola” é possível observar caracte-

rísticas que tornam mais eficiente a assimilação, tendo em vista que as noções básicas da Lei

nº 11.340/2006 serão ministradas durante todo o ano letivo, havendo no mês de março uma

programação específica, trazendo com destaque a temática da Lei.

Assim, é possível visualizar a elaboração de um aparato jurídico que, embora não tra-

ga nenhum tipo de punição, cria reflexões entre os jovens. Assim, buscou garantir esclareci-

mento e conhecimento não só de como agir em caso em que se presencie uma violência, mas,

sobretudo, possibilitou discussões acerca da atribuição social da classe feminina e de que for-

ma o cenário de violência poderia ser combatido. Afinal, “existe uma dificuldade de se im-

plantar um modelo para lidar com um conflito social tão delicado como o familiar violento”.71

Dessa maneira, possibilitará que chavões tão conhecidos, como “em briga de marido e

mulher, ninguém mete a colher”, fossem finalmente superados. Além de propiciar debates no

que diz respeito ao agressor, que, muitas vezes, são vistos como grande motivador da violên-

cia, sem ao menos tratarmos dos aspectos sociais tão bem caracterizados em uma sociedade

que se utiliza do punitivismo para tratar questões tão particulares. 

Afinal, a Lei Maria da Penha prevê hipóteses de prisão para o agressor. A primeira de-

las encontra-se positivada no artigo 20, que assegura a prisão preventiva com o intuito de pro-

piciar o andamento processual. Entretanto, para a sua decretação se faz necessário o preenchi-

mento dos pressupostos (fumus boni iuris e do periculum in mora), além dos requisitos elen-

cados no artigo 312 do Código de Processo Penal72. Nesse sentido, Paulo Rangel nos ensina: 

A Lei 12.403/2011 exige expressamente, que para que seja decretada prisão
preventiva (bem como qualquer medida cautelar) haja a necessidade e ade-

70 BRASIL. Lei nº 7477, de 31 de outubro de 2016 do Rio de Janeiro. Dispõe sobre o ensino de noções básicas
da  Lei  Maria  da  Penha,  no  âmbito  das  escolas  estaduais  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Disponível  em:
<https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/401009991/lei-7477-16-rio-de-janeiro-rj>. Acesso em: 10 jun. 2017.
71 MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico-crítica. Ed. Revan, p. 102.
72 BRASIL.  Decreto-Lei  nº  3.689,  de  3 de  outubro  de  1941.  Código  de  Processo  Penal.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.

https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/401009991/lei-7477-16-rio-de-janeiro-rj
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quação da medida, evitando-se, assim, que seja decretada uma custódia cau-
telar sem necessidade.73

Nesse sentido, Renato de Lima Brasileiro, define o que seria a prisão preventiva: 

Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária
competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimen-
to do Ministério Público, do querelante, ou do assistente, em qualquer fase
das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchi-
dos os requisitos legais, e ocorrerem os motivos autorizadores listados no
artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequados ou insuficientes às
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, artigo 319).

Embora tenhamos uma banalização que é pontada por Paulo Rangel74 em que “pessoas

que deveriam estar soltas estão presas desnecessariamente. Outras que deveriam estar presas,

permaneceram soltas, inexplicavelmente, durante o processo”, a lei determina o preenchimen-

to dos requisitos apontados.

No caso da Lei 11.340/2006, demonstrados os requisitos determinados no Código de

Processo Penal, o juiz poderá determinar a prisão preventiva com o objetivo de impedir a fuga

do agressor, bem como utiliza-se do aparato para garantir uma suposta segurança à vítima.

Outra hipótese está descrita no artigo 42 da mesma Lei, visando possibilitar o cumprimento

das medidas protetivas de urgência, é acrescido ao artigo 313 do Código de Processo Penal, as

garantias de proteção para as mulheres.

Acerca da prisão do agressor, o artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 prevê que poderá ser

decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Publico ou da vítima, em qualquer

fase do Inquérito policial ou da ação penal. O Código de Processo Penal também assegura em

seu artigo 282, parágrafo 4º75, que caso exista o descumprimento de medida cautelar, em últi-

mo caso, a prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo Juiz, desde que fundamenta-

da a decisão.  Nesse mesmo sentido, Leandro Cano e Mario Filho ensinam:

Por derradeiro, a decisão do magistrado que decreta a prisão preventiva deve
ser fundamentada, devendo se valer de elementos probatórios colhidos no
caderno do inquérito policial ou do processo, não se admitindo a mera repeti-

73 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23. Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 804.
74 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, vol.  I.  Eª  ed.,  Niterói,  RJ:  Impetus,  2012, p.

1311.

75 BRASIL. “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Titulo deverão ser aplicadas observando-se a: (Re-
dação dada pela Lei nº 12.403, de 2011) §4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o
juiz, de oficio ou mediante requerimento do Ministério Público, de seus assistentes ou do querelante, poderá
substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art.312, parág-
rafo único)”.
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ção de termos legais, sem qualquer referência às circunstancias do caso con-
creto, notadamente por não satisfazer a exigência do artigo  315 da Lei Adje-
tiva Penal e do artigo 93,IX, da Magna Carta.76

Para elucidar o que foi apresentado, faz-se de grande valia observar o entendimento ju-

risprudencial do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA
DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTA-
ÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUM-
PRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.  1.  A teor  do artigo  312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando
presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialida-
de e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis,
fundado  no  risco  que  o  agente,  em  liberdade,  possa  criar  à  ordem
pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A rei-
teração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas
denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes,
razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garan-
tia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III,
do Código de Processo Penal.  3.  As condições  pessoais  do acusado,  tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por
si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar,
caso presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese. 4. Recurso
ordinário desprovido.77

Assim, nota-se que o principal foco da manutenção da prisão do agressor é a garantia

da proteção da vítima. Ocorre que a simples decretação da prisão não soluciona as questões

sociais ainda não superadas. Tendo em vista que, em muitos casos, a prisão somente interrom-

pe por um curto momento a prática da violência. Uma vez que a violência doméstica e famili-

ar contra a mulher, mesmo após a divulgação da Lei Maria da Penha, ainda, se discute a sua

eficiência pedagógica, na medida em que o agressor muitas das vezes retorna a sua família,

voltando a praticar novas agressões. Isso porque, a prisão não rompe com as convicções per-

petuadas ao longo dos anos.

Além disso, o enfoque dado para a legislação de proteção às vítimas de violência do-

méstica e familiar acaba por propiciar uma sociedade punitiva, “de modo que não se discute

76 CANO,  Leandro  Jorge  Bittencourt;  FILHO,  Mário  Rubens  Assumpção.  Lei  Maria  da  Penha  (Lei
11.340/2006): Dez Anos de vigência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 147.
77 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 56079 MS 2015/0018297-5. Rel.
M. Gurgel de Faria. Julgado em: 28 abr. 2015. Quinta turma. DJe: 13 maio 2015. Disponível em: <https://stj.jus-
brasil.com.br/jurisprudencia/188288151/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-56079-ms-2015-0018297-5?
ref=juris-tabs>. Acesso em 10 maio 2017.
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com a profundidade necessária os problemas estruturais mais graves que afetam a socieda-

de”78, gerando, por meio de novas leis, a esperança para a resolução dos conflitos.

 Desse modo, surge a ideia de Direito Penal Simbólico, aplicado à Lei Maria da Penha,

que se relaciona com a legislação simbólica abordada anteriormente. Ou seja, na visão do

simbolismo do Direito Penal, não se trata a raiz do problema, a legislação é criada pelos go-

vernantes apenas a fim de produzir uma resposta social, sem ao menos analisarmos as conjun-

turas em que aquela lei será aplicada, atuando com persuasão em relação aquele grupo. Assim,

Marília Montenegro esclarece:

O Direito Penal simbólico não gera efeitos protetivos concretos, e geralmen-
te é utilizado para atender às manifestações de grupos políticos ou ideológi-
cos quando desejam declarar determinados valores ou repudiar determinadas
atitudes consideradas lesivas aos seus interesses simbólicos.79

E conclui Claus Roxin: “comumente não se almeja mais do que acalmar eleitores,

dando-se, através de leis previsivelmente ineficazes, a impressão de que está fazendo algo

para combater ações e situações indesejadas”80.

Assim, faz-se necessário que observar todo o histórico social que, tanto a vítima quan-

to o agressor, encontram-se inseridos, não só nos casos em que o Juiz determina a prisão do

agressor, mas também na aplicação das medidas protetivas de urgência, determinadas pela Lei

Maria da Penha.

Sobre as medidas protetivas urgência, encontram-se positivadas nos artigos 22, 23 e 24

da Lei 11.340/2006, sendo previstas todas as hipóteses que podem ser adotadas pelo juiz para

garantir a proteção da vítima, cabendo à vítima manifestar seu interesse, uma vez que o mero

registro de ocorrência não induz o pedido. O juiz não poderá determinar a medida de ofício,

mas, uma vez solicitado pela vítima, poderá se valer de todos os meios descritos nos artigos

22 e 24 da Lei 11.340/2006, a fim de proteger a requerente.

Entretanto, só serão deferidas em casos extremamente relevantes, nos quais as vítimas

se encontram em um cenário onde os direitos essenciais estão sendo violado, como a integri-

dade física, moral, a liberdade e a segurança. Leandro Cano e Mário Filho definem:

Ao contrário das medidas cautelares previstas nos Códigos de Processo Pe-
nal e Civil, cujo objetivo é garantir o efetivo resultado dos processos, as me-

78 MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico-crítica. Ed. Revan, p. 107.
79 MONTENEGRO, Marilia, op. cit., p. 111.
80 ROXIN, Claus. p. 47 apud MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico-críti-
ca. Ed. Revan, p. 112.
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didas protetivas elencadas nos artigo  22, 23 e 24 da Lei 11.340/06 não são
instrumentos para assegurar demandas judiciais, ma s, sim, proteger direitos
essenciais de indivíduos, evitando a perpetuação do ciclo de violência do-
méstica ou familiar e das situações que a favorecem.81

O principal objetivo da medida em questão, portanto, é zelar pela total segurança da

vítima, sem que, para isso, se enfrente toda uma burocracia processual ou que se vise unica-

mente  à  satisfação  de  uma  demanda  processual,  desde  que  respeitando  o  binômio

necessidade/utilidade. Ainda que seja espécie de medidas cautelares, possui propósito diverso

das demais. Logo, seria uma das formas de atuação para que, em conformidade com artigo

226, §8º 82 da Constituição de 1988, exista proteção do Estado nas relações familiares. 

Além disso, possui um prazo para que sejam apreciadas pelo Juízo, o de 48 (quarenta e

oito) horas. Depois de decididas pelo Juiz, são encaminhadas para que o Ministério Público se

manifeste. Assim, não há vinculo direto com o Inquérito. Elas podem ser solicitas pela própria

vítima em sede policial e serão encaminhadas com prioridade, antes mesmo da instauração do

processo principal, ou seja, “não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judici-

al. Não visam processos, mas pessoas”83.

Para esclarecer o que foi apresentado, a jurisprudência se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTE-
TIVAS - NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - LAP-
SO DECORRIDO DESDE OS FATOS - ATUALIDADE OU IMINÊNCIA
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMI-
NAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSI-
DADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - LAPSO DECORRIDO
DESDE OS FATOS - ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA
DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE E URGÊNCIA
NÃO DEMONSTRADAS - LAPSO DECORRIDO DESDE OS FATOS -
ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INE-
XISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - ME-
DIDAS PROTETIVAS -- NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONS-
TRADAS - LAPSO DECORRIDO DESDE OS FATOS - ATUALIDADE
OU IMINÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INEXISTÊNCIA. - O
deferimento  de  medidas  protetivas  não  está  condicionado a  um processo
principal, de natureza cível ou criminal, bastando que se comprove a necessi-
dade de proteção da mulher e/ou seus familiares em face da prática, em tese,
de violência doméstica. - As medidas protetivas da Lei Maria da Penha de-

81 CANO, Leandro Jorge Bittencourt; FILHO Mário Rubens Assumpção. Lei Maria da Penha Dez anos de vi-
gência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 87.
82 “Artigo  226 – A família, base da sociedade, em especial proteção do Estado. § 8 – O Estado assegurará a as -
sistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âm-
bito de suas relações.”
83 LIMA, Fausto Rodrigues de. Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio
de Janeiro: Ed. Lumen júris, 2011, p.329.
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vem ser concedidas em face de violência atual ou iminente, assim, decorrido
longo período desde os fatos não se vislumbra urgência que justifique o seu
deferimento.84

Sendo assim, fica clara a preocupação para que o ciclo de violência seja rompido no

menor tempo possível, envolvendo a participação mais incisiva dos órgãos judiciários para a

interrupção do conflito, podendo, até mesmo, serem concedidas, independentemente de au-

diência entre as partes ou manifestação do Ministério Público, cabendo, ao primeiro momen-

to, o Juiz decidir a respeito de sua aplicação, em conformidade com o artigo 19, §1º, da Lei nº

11.340/2006.

O principal objetivo da medida é tutelar a mulher, preservando sua integridade física e

patrimonial. Entretanto, essa proteção não é positivada apenas nos artigos já citados, mas em

toda a lei e através dela. 

Um  exemplo  dos  mecanismos  de  proteção  que  são  criados  a  partir  da  Lei  nº

11.340/2006 com objetivo de proteção das vítimas de violência doméstica e familiar é a Lei

Estadual nº 7382 de 14 de Julho de 2016. Ela determina que às vítimas tenham reserva de va-

gas de emprego nas empresas prestadoras de serviço ao Estado do Rio de Janeiro, ou seja,

obrigam-se os editais de licitação e os contratos a prever 5% das vagas para as mulheres víti-

mas de violência doméstica e familiar.

Dessa maneira, é possível notar a preocupação do legislador em casos nos quais a víti-

ma sofre violência, mas não tem como se desvencilhar do seu agressor. Uma vez que não con-

segue se manter financeiramente sem ele. A Lei possibilita às mulheres vítimas de violência a

recomeçarem suas vidas, garantindo-lhes uma parcela de vagas de emprego a sua disposição,

quando assim se fizer necessário.

Além da Lei Estadual já apresentada, Maria Berenice Dias trata dos programas de as-

sistências com característica protetiva:

Dispõe da mesma natureza a possibilidade de assegurar à vítima servidora
pública acesso prioritário à remoção. Trabalhando ela na iniciativa privada,
lhe é garantida a manutenção do vínculo empregatício, por até seis meses, se
for necessário seu afastamento do local de trabalho (artigo 9,§ 2º, II).85

84 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Apelação Criminal nº 10245120028981001
MG. Relator Júlio Cezar Guttierrez. Julgado em: 15 jul. 2015. 4ª Câmara Criminal. Disponível em: <https://tj-
mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/210773532/apelacao-criminal-apr-10245120028981001-mg>. Acesso em: 29
maio 2017.
85 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à
violência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 146-147.
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Nota-se, assim, que Lei, embora crie mecanismos de proteção, não rompe com o ciclo

de violência de forma definitiva. E, pior que isso, ela não particulariza os inúmeros contextos

em que aquela violência se fundamenta. Como por exemplo, no caso de uma medida de afas-

tamento do Lar em que o agressor é retirado da moradia a fim de garantir a proteção da víti -

ma. Ocorre que muitos casais possuem filhos menores, e isso acaba gerando uma interferência

nas relações familiares promovidas pelo Judiciário.

Além disso, não se pode deixar de analisar os casos em que agressão contra a mulher

assume segundo plano. Isso porque, embora tenhamos casos de violência, a questão central do

problema não é a violência em si. Muita das vezes trata-se de guarda, divórcio, bens patrimo-

niais e questões familiares que ainda não foram discutidas e acabaram gerando ainda mais

conflito. E não é só isso, na visão de Maria Berenice Dias, a rigidez da legislação não contri -

bui para que as vítimas denunciem:

Legislações muito rígidas desestimulam as mulheres agredidas a denuncia-
rem seus agressores e registrarem suas queixas. Sempre que o companheiro
ou esposo é o único provedor da família, o medo de sua prisão e condenação
a uma pena privativa de liberdade acaba por contribuir para impunidade.86

Dessa forma, não há como tratar a violência doméstica de forma genérica, uma vez

que os casos trazidos ao Judiciário possuem características únicas, tanto dos laços emocionais

quanto das questões familiares e patrimoniais que as unem. Maria Lucia Karan defende a

ideia de que há uma monopolizadora reação punitiva, assim, acaba por distanciar a busca por

outras maneiras de solucionar o conflito, e completa:

Aí se encontra um dos principais ângulos da funcionalidade do sistema penal
que, tornando invisíveis as fontes geradoras da criminalidade de qualquer na-
tureza, permite e incentiva a crença em desvios pessoais a serem combatidos,
deixando encobertos e intocados os desvios estruturais que os alimentam.87

Portanto, existe a necessidade de observar o ciclo da violência como um todo, e não

apenas o resultado daquele conflito. O Judiciário, ao limitar-se sob o enfoque exclusivo da

consequência do conflito, deixa de solucioná-lo por completo e, além disso, completa Maria

Lucia Karan, há um “crescimento da demanda de maior repressão, de maior rigor punitivo, de

86 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à
violência doméstica e familiar contra a Mulher. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 94.
87 KARAN, Maria  Lucia.  Esquerda Punitiva.  Disponível  em:  <http://emporiododireito.com.br/a-esquerda-
punitiva-por-maria-lucia-karam/>. Acesso em: 30 maio 2017.
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maior intervenção do sistema penal, trazendo desmedida ampliação do poder punitivo do Es-

tado”88, sem solucionar a parte estrutural dos conflitos.

3.2 A JUSTIÇA RESTAURATIVA

A Justiça Restaurativa trata-se de um procedimento consensual que, em vez de enten-

der o crime sobre uma ótica legalista em que se discute qual a norma foi infligida, focaliza nas

relações e quem foi atingido pelas consequências da infração, os danos que foram produzidos

e a maneira de solucioná-los. 

Sob esse prisma, desloca-se o eixo do problema para uma dimensão mais humana, ge-

rando um envolvimento direto entre as partes interessadas, materializando-se no encontro pes-

soal das partes e, quando possível, de membros da comunidade que se sentiram afetados pelo

crime, interagindo para que construam soluções mais adequadas para o conflito.

Dessa forma, Renato Sócrates Gomes Pinto esclarece sobre o procedimento adotado:

Trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente informal, a
ter lugar preferencialmente em espaços comunitários, sem o peso e o ritual
solene da arquitetura do cenário judiciário, intervindo um ou mais mediado-
res ou facilitadores, e podendo ser utilizadas técnicas de mediação, concilia-
ção e transação para se alcançar o resultado restaurativo, ou seja, um acordo
objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes e se lo-
grar a reintegração social da vítima e do agressor.89

Do ponto de vista criminológico, a Justiça Restaurativa não possui o viés totalmente

condescendente com as teorias abolicionistas, uma vez que ela não desvincula dos direitos e

garantias assegurados na Constituição acerca da importância de ressocializar o autor do fato e

de reparar a vítima do conflito.

Já o Abolicionismo Penal pode assim ser definido, na concepção de Edson Passeti90,

como uma contestação à seletividade sócio-política do sistema penal moderno e os seus efei-

tos. Que gera a imposição de castigos, a aplicação universal do direito penal e as prisões que,

na visão do autor, não são ressocializadoras. 

88 KARAN, Maria Lucia, op. cit.
89 PINTO, Renato Sócrates. Justiça Restaurativa – Coletâneas. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/da-
dos/livros/dh/livro_sedh_justica_restaurativa.pdf>. Acesso em: 31 mai 2017.
90 PASSETTI, Edson.  Ensaio sobre um Abolicionismo Penal.  Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/in-
dex.php/verve/article/view/5131>. Acesso em: 31 maio 2017.
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No entanto, o Abolicionismo Penal muito se aproxima com a Justiça Restaurativa, em-

bora tenham diferenciações acerca da visão do sistema penal. O discurso de Lucia Soares es-

clarece as semelhanças entre elas:

O abolicionismo penal abandonou as noções de “crimes” e/ou “delitos” para
restringir o acontecimento conflituoso às pessoas envolvidas e a seus interes-
ses, desejos e vontades. Acontecimentos e práticas de não penaliza que são
entendidos como “situação-problema”.
Cada caso é especial e único, e envolveria arranjos entre as partes que pres-
cindem do julgamento e da mediação de um sistema de justiça voltado para
uma forma-tribunal. Segundo Hulsman, tais casos seriam muito melhor re-
solvidos no interior do próprio lugar de seu acontecimento e abordando as
pessoas concretamente envolvidas em seu pequeno círculo de sociabilidades
alcançados pela ocorrência de determinada e específica “situação-problema”.
As respostas possíveis consistiriam, principalmente, na conversão dos gastos
públicos despendidos em ressarcimento das vítimas, mediante o estabeleci-
mento de um seguro público reparador; dado que, estatisticamente, a maioria
dos eventos criminalizáveis tem fundamento econômico.91

Portanto, o abolicionismo penal propõe o fim do sistema penal e das suas práticas pu-

nitivas, já a justiça restaurativa  apresenta melhorias para efetividade na aplicação das medi-

das penais já estabelecidas, tornando o aparato normativo mais humanizado, tratando cada

conflito de maneira única.

A Justiça Restaurativa, segundo Myléne Jaccoud92, origina-se nos códigos adotados na

pré-era cristã, e que foram utilizados posteriormente por povos colonizados da África, Áus-

tria, Nova Zelândia, América do Norte e do Sul e pelas sociedades europeias pré–estatais.

Nesse mesmo sentido, os códigos pré-estatais influenciaram na Justiça Restaurativa na

medida em que estaria fortemente vinculada à estruturação social, e não à cultura, uma vez

que cada indivíduo era visto de maneira essencial para a continuidade da sociedade, portanto,

as práticas restaurativas naquele período estavam intimamente relacionadas com a estrutura

social da época, em que se buscava preservar o indivíduo, criando, assim, mecanismos de re-

solução da sociedade.

Após a Segunda Guerra Mundial, surge o conceito de vitimologia, entendido com es-

tudo da vítima, em que no contexto da época foi amplamente divulgado em virtude do massa-

cre dos Judeus. Essa preocupação com a vítima criou meios para o surgimento da Justiça Res-

91 SOARES, Lucia.  Violência Contra a Mulher e o Abolicionismo Penal. Disponível em: <https://revistas.-
pucsp.br/index.php/verve/article/view/4946>. Acesso em: 31 maio 2017.
92 JACCOULD, Mylène. Princípios, Tendências E Procedimentos Que Cercam A Justiça Restaurativa  apud
AMANCIO, Mila Loreiro de Castro. Justiça restaurativa: um novo modelo. Disponível em: <http://www.idesp-
brasil.org/arquivos/Artigo_68.pdf>. Acesso em: 31maio 2017.
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taurativa, que busca observar as partes do processo, vitima e infrator, adotando medidas para

que cheguem ao entendimento do conflito e soluções. 

Assim, ao longo dos anos, os procedimentos restaurativos foram sendo construídos e

adaptados, englobando características sociais que foram surgindo. Adotando práticas para que

a sociedade possuísse uma participação mais direta e estrutural, buscando solucionar os seus

conflitos de forma conjunta.

Com toda essa engrenagem, surge o conceito de Justiça Restaurativa, entendida como

um modelo de justiça criminal que objetiva restaurar as consequências e os danos provocados

pelo crime, com a participação conjunta da vítima, do próprio infrator e, quando cabível, da

comunidade. A palavra restaurar no dicionário pode ser utilizar pelos seguintes sinônimos: re-

começar, restabelecer, recuperar, refazer, consertar. Portanto, o seu principal objetivo é criar

diálogos para que as partes, juntamente com a comunidade, restabeleçam entendimentos acer-

ca do problema e, dessa forma, consigam buscar soluções mais próximas dos problemas en-

frentados. 

A Justiça Restaurativa surge em virtude dos problemas que não são solucionados pela

justiça convencional. Em que o Estado apresenta um modelo único para anteder às inúmeras

demandas sociais, os conflitos distintos. A justiça convencional, também chamada de retribu-

tiva, acaba gerando uma estigmatização do infrator, voltando-se a todo o momento à culpabi-

lidade do mesmo, sem uma percepção para o futuro; enquanto a justiça restaurativa focaliza-

se na reestruturação do infrator, de maneira a criar consciência e responsabilização da infração

cometida.

Além disso, a Justiça convencional possui o uso dogmático e legalista do direito penal,

já o procedimento restaurativo possui o diálogo e o uso alternativo do Direito, propondo uma

justiça social, gerando conexões entre a comunidade. O modelo utilizado pela Justiça retribu-

tiva, torna-se indiferente frente às necessidades do transgressor, da comunidade e, até mesmo,

da vítima. 

Do ponto de vista da Justiça retributiva, o infrator deve ser intimidado para que não

venha cometer novos delitos, além de proporcionar um controle social gerado pelo medo da

punição; enquanto para a justiça restaurativa aborda-se o crime e suas consequências, desta-

cando as relações entre as partes, com o objetivo de restaurar os vínculos.

Nesse sentindo, a Justiça restaurativa acaba por solucionar de maneira mais individua-

lizada, suprindo as necessidades individuais da vítima e do infrator, além das coletivas, vincu-

ladas à sociedade, tornando, assim, mais positivo o Judiciário e afastando o ressentimento e a

frustração muitas vezes deixados pelo sistema convencional. 
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Na visão de Renato Pinto93, há um desafio contra os operadores jurídicos alienados,

visto que muitos deles possuem um Direito blindado contra mudanças no sistema, justifi-

cando-se com base no dever do devido processo legal das garantias constitucionais e produzi-

ria uma degradação no Direito Penal codificado.

Dessa forma, Leandro Cano e Mario Filho completam: 

Nesses novos momentos de Constituição cidadã, o juiz passa a ter uma enor-
me responsabilidade. Isso porque a lei não muda os comportamentos rapida-
mente. É a nossa prática diária, conforme formos permeando nossas decisões
com esses novos fundamentos, que concretizamos as mudanças na socieda-
de,  mudanças  que,  certamente,  animarão novas mudanças,  alimentando o
processo evolutivo social.94

Portanto, a Justiça restaurativa complementa o sistema, não o substitui. Tornando-o

mais humanizado, resultando em uma participação ativa da sociedade e garantindo a efetivi-

dade das leis. Nesse mesmo sentindo, narra Renato Campos Pinto de Vitto:

o modelo integrador se apresenta como o mais ambicioso plano de reação ao
delito. Ele volta sua atenção não só para a sociedade ou para o infrator, mas
pretende conciliar os interesses e expectativas de todas as partes envolvidas
no problema criminal, por meio da pacificação da relação social conflituosa
que o originou.  Deste modo, pugna pela restauração de todas as relações
abaladas, o que inclui, mas não se limita, à reparação dos danos causados à
vítima e à comunidade, a partir de um postura positiva do infrator. O modelo
se corporifica pela confrontação das partes envolvidas no conflito, com a uti-
lização do instrumental da mediação, por fórmulas que devem observar os
direitos fundamentais do infrator. Mesmo tratando-se de um modelo incipi-
ente e ainda não concluído, podemos afirmar que traz vantagens para todos
os envolvidos no fenômeno criminal. Ao infrator porque enseja seu amadure-
cimento pessoal, a partir do enfrentamento direto das conseqüências aprovei-
tadas pela vítima, predispondo-o a comprometer-se na solução dos proble-
mas que causou, o que não ocorre no processo penal tradicional, em que este
encontra-se em uma instância distante e alheia ao fato, protegido por uma es-
tratégia ou possibilidade de defesa técnica, que dilui a realidade do dano e
neutraliza a vítima, desumanizando a relação social correspondente.95

Assim, a Justiça restaurativa busca uma compreensão profunda de uma situação de

conflito e, por meio das partes, a sua solução, permitindo, assim, o encontro das várias interfa-

ces da violência, observando-se a estrutura social e seus contextos.

93 PINTO, Renato Sócrates. Justiça Restaurativa – Coletâneas. p. 27. Disponível em: <http://www.dhnet.org.-
br/dados/livros/dh/livro_sedh_justica_restaurativa.pdf>. Acesso em: 02 maio 2017.
94 CANO,  Leandro  Jorge  Bittencourt,  FILHO,  Mário  Rubens  Assumpção.  Lei  Maria  da  Penha  (Lei
11.340/2006): Dez Anos de vigência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 17.
95 VITTO,  Ranato  Campos  Pinto  de.  Justiça  Restaurativa  –  Coletâneas. p.43.  Disponível  em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/livros/dh/livro_sedh_justica_restaurativa.pdf>. Acesso em: 31 maio 2017.
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3.3 SUGESTÕES PARA A EFETIVIDADE DA LEI Nº 11.340/2006 FRENTE À JUSTIÇA 
RESTAURATIVA

A Lei nº 11.340/2006, em seu artigo 4º, determina a forma como a lei será aplicada:

“Na interpretação desta Lei, considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente

as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica”. Ocorre que, mes-

mo com a garantia assegurada pelo legislador de que serão observados os fins sociais e as par-

ticularidades das mulheres em situação de violência doméstica, muitas vezes o Judiciário não

consegue suprir a demanda analisando o caso concreto de maneira restrita.

Para Leandro Cano e Mario Filho, ao positivar, talvez o legislador quisesse garantir o

que nos apresenta, o escólio de De Page, tirado do voto do Ministro Sálvio de Figueiredo em

que:

o juiz não pode quedar-se surdo às exigências do real e da vida. O direito é
uma norma essencialmente viva. Está ele destinado a reger homens, isto é,
seres que se movem, pensam, agem, mudam, se modificam. O fim da lei não
deve ser a imobilização ou a cristalização da vida, e sim manter contato ínti-
mo com esta, segui-la em sua evolução e adaptar-se a ela (...) em outras pala-
vras, a interpretação da lei não deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real,
humana, socialmente útil.96

Assim, segundo Leandro Cano e Mário Filho, “É com esse espírito, desarmado, despi-

do de preconceitos, e atento a realidade que o cerca, que deve o intérprete enfrentar os desafi-

os propostos pela Lei Maria da Penha”97.

A Justiça restaurativa na Lei Maria da Penha apresenta-se como um meio de resolução

do conflito por completo, visto que, geralmente, as medidas aplicadas minimizam o conflito,

mas não trazem soluções definitivas. O agressor, ainda que não seja com a mesma vítima,

pode voltar a cometer delitos contra outras mulheres, tornando-se um ciclo sem fim.

Isso porque, no viés da Justiça convencional, como já foi abordado, o infrator não é

visto como uma pessoa que necessita de amparo, ele deve, simplesmente, ser punido para que

não venha a cometer novos delitos. Ocorre que, quando se trata de relações familiares, não se

pode deixar de analisar as interfaces do conflito, tendo em vista que a violência doméstica e

96 CANO,  Leandro  Jorge  Bittencourt,  FILHO,  Mário  Rubens  Assumpção.  Lei  Maria  da  Penha  (Lei
11.340/2006): Dez Anos de vigência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 11-12.
97 CANO, Leandro Jorge Bittencourt, FILHO, Mário Rubens Assumpção, op. cit., p. 12.
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familiar proporciona ciclos, ou seja, podem perpetuar nas ações futuras dos filhos que viven-

ciam a violência em seus lares.

Além disso, a criação de mecanismos de diálogo entre as partes possibilitaria resolver

conflitos que muitas vezes não estão ligados com a forma de relacionar-se emocionalmente,

mas sim com questões patrimoniais,  pensão alimentícia e demais questões familiares,  que

muitas vezes, ao primeiro momento, não são identificadas. 

A Justiça restaurativa permitiria que a vítima e o agressor buscassem soluções, desper-

tando um senso crítico das partes, para compreender o que motivou os conflitos e por que o

autor do fato externou seu descontentamento de maneira ilegal, seja por meio de ameaça, le-

são corporal, práticas sexuais sem o consentimento da vítima ou as infrações contra a honra

da mulher. Para Leandro Cano e Mario Filho:

As mulheres procuram o Poder Judiciário e a Policia para interceder na con-
flitualidade conjugal ou familiar, mas a pretensão da maioria delas com essa
intervenção não é punição criminal dos ofensores, mas, sim, que tais institui-
ções resolvam os conflitos de interesse, os quais estão umbilicalmente liga-
dos ao direito civil ou de família. Deveras, as mulheres desejam que seus
ofensores deixem de ser violentos e não voltem a agredi-las ou importuná-
las. Por isso que a solução simplista e única da punição imediata do ofensor
não as agrada.98

Ademais, a Lei nº 11.340/2006, ao resguardar o direito das mulheres e os laços famili-

ares, não há como deixar de levar em consideração situações em que a mulher deseja o retor-

no do agressor ao lar, independentemente da decisão, desde que não interfira na integridade

física e nos demais direitos fundamentais. Entende-se que não seria propício que o Direito Pe-

nal interferisse na conjuntura familiar, em que os laços foram restabelecidos e as adversidades

superadas. Sendo assim, não cabe aos operadores do direito ignorar os diferentes episódios.

Nesse sentindo, Márcia Michele Garcia Duarte defende:

cabe ao juiz usar o bom senso, abandonar o velho paradigma positivista de
subsunção para assumir o que há de mais importante, pois, para compreender
a função normativa da lei, precisa levar em conta que as circunstâncias mu-
dam, fazendo-se necessária a adequação às mesmas.99

98 CANO,  Leandro  Jorge  Bittencourt,  FILHO,  Mário  Rubens  Assumpção.  Lei  Maria  da  Penha  (Lei
11.340/2006): Dez Anos de vigência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 13.
99 DUARTE. Márcia Michele Garcia.  Tirania no próprio ninho: violência de gênero, deveres do estado e
proposta  para  enfrentamento  efetivo. Santa  Cruz  do  Sul:  Essere  nel  Mondo,  2015.  P.53  Disponível  em:
<http://www.esserenelmondo.com/pt/direito-tirania-no-prOprio-ninho—violEncia-domEstica-e-direitos-huma-
nos-da-mulher-ebook71.php>. Acesso em: 01 jun 2017.
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É importante entender que a aplicação da Lei Maria da Penha nessa interpretação siste-

mática de identificar o crime, o infrator e determinar assim a punição, acaba por colocar a

vítima como mera espectadora, adquirindo uma função apenas para legitimar e tornar válidos

os atos praticados, sem que haja uma construção da resposta que a mulher busca frente ao Ju-

diciário e, muitas vezes, a mera aplicação legalista geralmente não põe fim ao conflito. 

Além do que, não se pode simplesmente ignorar o contexto histórico, tendo em vista

toda a retrospectiva da mulher na construção de sua autonomia. Ao mesmo tempo em que a

mulher foi vítima de males sociais, o agressor, somente com a punição, não gera alterações no

pensamento de superioridade masculina, com isso, não há como modificar o cenário da vio-

lência e a sociedade, afinal, o agressor também faz parte da construção social. Assim, enfatiza

Márcia Michele Garcia Duarte:

Como se pode depreender, a superioridade masculina não é fruto da nature-
za, mas construção cultural, que forja no subconsciente coletivo padrões de
hierarquia preconceituosos, subjugando as mulheres no contexto da socieda-
de patriarcal, eivado de violência e formas de discriminação.100

E ainda, Emiliano Carretero Morales apresenta:

Por otro lado, con relación al agresor, el actual procedimiento penal genera,
además del sufrimiento personal que supone, en su caso, la privación de li-
bertad, la interiorización de actitudes manipuladoras y pautas de desconfian-
za, un nulo aprendizaje de actitudes empáticas y de respeto a los bienes ju-
rídicos protegidos por el Derecho penal, así como la ausencia de responsabi-
lización respecto de la conducta infractora. Estas consecuencias se acom-
pañan además de un intenso deterioro de las facultades físicas y psicológi-
cas, que dificultan los procesos de reinserción social e incrementan las posi-
bilidades de reiteración delictiva.101

Desse modo, o agressor, ao ser punido com a aplicação do Direito Penal, torna-se limi-

tado a compreender e despertar reflexões sobre o caso concreto. Assim, em vez de corroborar

para o fim do conflito, acaba por intensificá-lo, tendo em vista que não se permite uma relei-

tura do conflito pelo agressor.

100 DUARTE. Márcia Michele Garcia. Tirania no próprio ninho: violência de gênero, deveres do estado e
proposta para enfrentamento efetivo. Santa Cruz do Sul:  Essere nel Mondo, 2015, p.  53. Disponível em:
<http://www.esserenelmondo.com/pt/direito-tirania-no-prOprio-ninho—violEncia-domEstica-e-direitos-huma-
nos-da-mulher-ebook71.php>. Acesso em: 01 jun. 2017.
101 MORALES, Emiliano Carretero. La Utilidad de Los Odr Em Los Casos de Violencia de Genero: Revis-
ta Eletrônica de Direito Processual. Rio de Janeiro. Ano 11. Volume 18. Número 1. Janeiro a Abril de 2017, p.
216-217. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/28490>. Acesso em: 01
jun 2017.
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Esse encontro dialogal por meio da Justiça restaurativa ocorre por meio da mediação,

com mediadores habilitados e as partes envolvidas, e obtenha-se a resposta para o conflito em

questão. Ocorre que, nem sempre esse encontro pessoal é possível, tendo em vista que, em al-

guns casos, a vítima, embora queira o diálogo, não se sente segura. Por fim, sugere Emiliano

Carretero Morales:

Sin embargo, en otras ocasiones, cuando las víctimas sientan la necesidad de
expresar sus sentimientos o emociones verbalmente a su agresor, la capaci-
dad de avance de la tecnología, específicamente de la videoconferencia, pue-
de hacer factible que se produzcan encuentros restaurativos de forma muy si-
milar a las mediaciones convencionales donde las partes se encuentran físi-
camente con el tercero neutral. De esta forma, se permite que La víctima pu-
eda expresarse perfectamente sin la presión o el miedo que podría sentir de
encontrarse en el mismo espacio físico que su agresor.102

Nota-se, dessa forma, que a evolução dos meios de solucionar um conflito pode se uti-

lizar das tecnologias para garantir, assim, a sua efetividade. Atendendo, dessa forma, às dife-

rentes demandas que surgem frente ao judiciário e possuindo como primordial o que tanto a

Lei nº 11.340/2006 objetiva: a segurança da mulher vítima de violência doméstica e familiar. 

Portanto, a Justiça restaurativa na Lei Maria da Penha permitiria que as próprias par-

tes, o agressor e a vítima, solucionassem seus conflitos sem a interferência tão legalista do Ju-

diciário, permitindo a integração e individualização do conflito, a fim de atender às expectati-

vas da vítima e permitir a releitura por parte do agressor da sua conduta, firmando, assim, o

que tanto se busca no judiciário: Mudança.

102 MORALES, Emiliano Carretero. La Utilidad de Los Odr Em Los Casos de Violencia de Genero: Revis-
ta Eletrônica de Direito Processual. Rio de Janeiro. Ano 11. Volume 18. Número 1. Janeiro a Abril de 2017. p.
226. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/28490>. Acesso em: 01 jun.
2017.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há dúvidas que a Lei Maria da Penha torna-se imprescindível em razão de todo o

contexto histórico do qual a mulher foi introduzida. Uma vez que a construção social não as

permitia, ao primeiro momento, que escrevessem sua história. O fato é que, embora muitas

mudanças tenham ocorrido, ainda não rompemos completamente com a sociedade machista. 

Diante disso, a Lei especial ganhou um importante papel na proteção contra a violên-

cia doméstica e familiar contra as mulheres, uma vez que ela não garante somente a defesa

das vítimas, mas possibilita que se desenvolvam mecanismos para que as políticas públicas de

auxílio, de educação e de participação social aconteçam. 

Além disso, não há como tratar o assunto de violência doméstica apenas entre as mu-

lheres, é necessário que haja uma participação de todos os atores envolvidos no conflito, ten-

do em vista que, ao deixarmos de olhar as interfaces do conflito, acabamos por intensificá-lo. 

O  desafio  do  aplicador  do  Direito  é  buscar  analisar  a  maneira  em que  a  Lei  nº

11.340/2006 pode ser utilizada no caso concreto, diante das mudanças que envolvem a socie-

dade para com que a legislação possa colaborar para o fim do conflito e que novas desavenças

não venham a se restabelecer.

 Dessa forma, o procedimento da Justiça restaurativa dispõe de mecanismos que permi-

tem essa reflexão social do agressor e da vítima, possibilitando assim que ambos, juntos, re-

solvam seu conflito por intermédio de um mediador, encontrando resposta para sua demanda e

solucionando as questões de forma mais efetiva e satisfatória para ambas as partes. Permitin-

do, dessa maneira, que novos desacordos não ocorram. 

Ademais, a utilização da Justiça restaurativa interfere de forma mais eficiente na cons-

trução social. Uma vez que, frente ao conflito, possibilita por meio da conscientização encon-

trar justificativas e soluções individualizadas e, por consequência, traria modificações para a

coletividade.
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