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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a ação penal referente aos crimes de lesão 

corporal leve e culposa praticados no âmbito doméstico e familiar, através do estudo da 

evolução histórica e legislativa da proteção aos direitos das mulheres e da observância dos 

principais argumentos utilizados pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento da controvérsia sobre o tema, 

refletindo a respeito da efetiva proteção às vítimas. O tema, embora pacificado pelo STF em 

2012, é de profunda relevância para o meio jurídico e acadêmico, posto que a violência 

doméstica e familiar contra a mulher ainda é expressivamente presente no cotidiano da 

sociedade brasileira, sendo necessário refletir acerca dos instrumentos estatais atualmente 

utilizados e sua real efetividade. 

 

Palavras-chave: Ação penal. Lei Maria da Penha. Violência doméstica. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4424. Proteção efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the criminal action related to crimes of light and 

guilty corporal injury practiced in the domestic and familiar scope, through the study of the 

historical and legislative evolution of the protection of the rights of women and the 

observance of the main arguments used by the Ministers of Superior Court (STJ) and the 

Supreme Court (STF) about the controversy was adjudicated on the subject, reflecting on the 

effective protection of victims. The theme, although pacified by the STF in 2012, is of 

profound relevance to the legal and academic environment, since domestic and family 

violence against women is still expressively present in the daily life of brazilian society, and it 

is necessary to reflect on the state instruments currently used and its real effectiveness. 

 

Keys-words: Criminal action. The Maria da Penha Law. Domestic violence. ADI nº 4424. 

Effective protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca da proteção à mulher vítima de agressões físicas e psicológicas no seio 

familiar e doméstico, tema ainda discutido no ramo social e jurídico, deriva de uma 

perseverante luta pela efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e pelo alcance 

da igualdade substancial, ou seja, de um equilíbrio justo atingido através de um tratamento 

desigual dado pela lei (BRASIL, 2012). 

Para isso, inúmeros instrumentos internacionais foram elaborados como forma de 

garantir uma proteção eficiente, por meio da criação de ações públicas afirmativas no sentido 

de coibir a violência contra a mulher em âmbito doméstico, como a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e a 

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

dentre outras. 

Em âmbito nacional, graças à luta de Maria da Penha, vítima de violência doméstica, e 

ao Informe nº 51 de 2001 elaborado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi 

promulgada a lei nº 11340/2006, sendo considerada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como uma das legislações mais avançadas sobre o tema no mundo (AGÊNCIA 

BRASIL, 2010). 

Tal lei, mais conhecida como “lei Maria da Penha”, estipulou uma série de 

mecanismos e regras diferenciadas quanto ao processamento dos crimes praticados em âmbito 

familiar e doméstico contra a mulher. Assim, foi criado o Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, as medidas protetivas de urgência e a equipe de atendimento 

multidisciplinar, dentre outras novidades (BRASIL, 2006). 

No entanto, surgiram controvérsias na doutrina e jurisprudência quanto à espécie de 

ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e culposa contra a mulher, tendo em 

vista a não aplicação da lei de juizados especiais – de acordo com o artigo 41 - que estipulou a 

ação penal condicionada à representação para tais crimes, e a permanência de alguns 

dispositivos na lei Maria da Penha que atribuem a representação como condição de 

procedibilidade da ação, como os artigos 12, inciso I e 16 (BRASIL, 2012). 

Para tentar pacificar a questão, foi decidido pelo STF no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) de nº 4224 que deve ser aplicada a ação penal pública 

incondicionada para tais crimes, posicionamento contrário, inclusive, ao adotado em 2010 

pelo STJ em sede do Recurso Especial (REsp) nº 1.097.042. 
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O presente trabalho tem, portanto, como tema a ação penal nos crimes de lesão 

corporal leve e culposa em sede de violência doméstica e familiar e a proteção efetiva às 

mulheres vítimas de tais agressões.  

Com o estudo, buscou-se responder ao seguinte problema: partindo da análise da 

evolução da proteção aos direitos da mulher e da controvérsia acerca da ação penal referente 

aos crimes de lesão corporal leve e culposa praticados em âmbito doméstico e familiar, como 

deve o Estado atuar para reprimir e prevenir as agressões contra as mulheres? Como proteger 

com mais efetividade as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil? 

Logo, tem-se como objetivo geral analisar a ação penal referente aos crimes de lesão 

corporal leve e culposa contra a mulher e as controvérsias a respeito, refletindo-se assim sobre 

a efetiva proteção às vítimas de violência doméstica e familiar. Para tanto, tem-se como 

objetivos específicos realizar um estudo acerca da evolução histórica e legislativa da proteção 

aos direitos das mulheres e elencar os principais argumentos utilizados pelos Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos do 

REsp nº 1.097.042 e da ADI nº 4.424.  

Por meio de uma sucinta abordagem da evolução histórica e legislativa da proteção 

aos direitos da mulher, em especial à vítima de violência doméstica e familiar no Brasil, 

buscou-se encontrar respostas que pudessem contribuir para a análise da controvérsia 

referente à ação penal nos crimes de lesão corporal leve e culposa, principalmente no que diz 

respeito à melhor proteção das mulheres. 

Após a explanação das principais teses defensivas utilizadas pelos Ministros do STF e 

STJ acerca dos dois tipos de ação penal conflitantes, objetivou-se contrapor os argumentos 

para então concluir sobre a melhor forma de atuação estatal repressiva e preventiva a respeito 

da violência doméstica e familiar no Brasil, de forma a garantir uma proteção mais efetiva às 

mulheres. 

O tema escolhido advém de experiências pessoais vivenciadas através de um estágio 

junto ao Juizado Especial Criminal cumulado com Juizado Especial de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ, onde a pesquisadora pode 

experimentar algumas realidades de mulheres agredidas, em grande parte, por seus maridos e 

companheiros.  

Apesar de a controvérsia ter sido pacificada em 2012 pelo STF, é de suma importância 

refletir e reavaliar a posição fixada e seus impactos no sentido da melhor proteção aos direitos 

da mulher, posto que pesquisas demostram que ainda é expressivo o número de casos de lesão 
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corporal contra a mulher registrados e de processos iniciados e em andamento no Judiciário 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2017). 

Segundo dados do Dossiê Mulher 2017 realizado pelo Instituto de Segurança Pública 

do Estado do Rio de Janeiro (2016, p.10; 29-30), só no estado do Rio de Janeiro foram 

registrados, em 2016, o equivalente a 28.105 (vinte e oito mil cento e cinco) casos de 

mulheres vítimas de lesão corporal dolosa em sede de violência doméstica e familiar, números 

menores que o ano de 2012 – ano do julgamento da ADI nº 4424 – o que pode não significar 

que menos mulheres foram agredidas, mas sim, que menos registros foram feitos. 

Apesar da imprecisão dos dados estatísticos, tendo em vista a dificuldade de 

quantificar crimes ocorridos no íntimo familiar e que muitas vezes não são conhecidos por 

mais ninguém além de agressor e vítima, não se pode negar que a violência contra a mulher 

ainda é presente na sociedade brasileira e que é necessária uma constante reflexão acerca dos 

melhores instrumentos capazes de erradicar as agressões e da eficácia dos mecanismos até 

então utilizados, o que demonstra a tamanha importância da abordagem do presente tema. 

No primeiro capítulo foram introdutoriamente indicadas algumas razões culturais e 

sociais da ocorrência de agressões contra mulheres, a luta do movimento feminista pelo 

reconhecimento de direitos - em especial a igualdade de gênero - e os marcos internacionais 

da proteção à mulher vítima de violência. 

Ainda, foi apresentada no segundo capítulo a evolução legislativa da proteção à 

mulher vítima de violência doméstica no Brasil, tratando inicialmente da aplicação da lei dos 

juizados especiais, passando pelo processo de elaboração da lei denominada “Maria da 

Penha” e abordando seus aspectos principais e, por fim, a promulgação da lei do feminicídio 

em 2015. 

No terceiro capítulo, foram apresentados os aspectos principais a respeito da ação 

penal pública incondicionada e da ação penal pública condicionada à representação, além da 

análise do tipo penal da lesão corporal. Também foi verificada a controvérsia a respeito da 

necessidade ou não de representação da vítima em tais crimes, que culminaram na decisão do 

STJ prolatada no REsp 1.097.042 e no controle de constitucionalidade realizado pelo STF em 

sede da ADI nº 4424, onde foi fixada a interpretação pela incondicionalidade da ação. 

Por fim, no quarto capítulo objetivou-se elencar os principais argumentos utilizados 

pelos Ministros das principais Cortes do país a respeito do tema, teses estas que são 

corroboradas pelo entendimento de juristas e acadêmicos, conforme exposto ao longo da 

abordagem. 



12 

 

Para alcançar os fins aos quais se propõe o trabalho, a pesquisa foi realizada, quanto à 

técnica, de forma bibliográfica, documental e jurisprudencial, através dos métodos descritivo 

e investigativo, por meio de uma abordagem quantitativa do processo histórico e legislativo 

de proteção da mulher e quantitativa e qualitativa das principais correntes doutrinárias, 

legislativas e jurisprudenciais sobre o tema. 

Em primeiro lugar, foi feita uma breve análise histórica, elencando resumidamente 

alguns dos marcos históricos e os principais textos legais – nacionais e internacionais - sobre 

o tema da violência doméstica contra a mulher. Para isso, foram utilizados livros, artigos e 

anais já publicados, além de documentos legais e decisões jurisprudenciais do STF e STJ. 

Em seguida, foi feita uma análise conjunta dos argumentos de pesquisadores e 

Ministros do STJ e STF quando do julgamento sobre o tema, fazendo assim uma listagem dos 

principais pontos a serem observados para concluir sobre a proteção efetiva às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar. 

Por fim, concluiu-se que para garantir uma proteção mais efetiva às vítimas no âmbito 

repressivo é necessária uma atuação estatal flexibilizada às peculiaridades de cada caso 

concreto, de forma a atender às reais necessidades dessas mulheres. 

Ainda, entendeu-se que mais eficaz que a atuação repressiva e a definição do tipo de 

ação penal para os crimes de lesão corporal contra a mulher é a atuação estatal afirmativa e 

preventiva no sentido do reforço, da implantação e da maior abrangência de atendimento das 

equipes multidisciplinares, ampliando o atendimento psicológico e a assistência social às 

mulheres, além da conscientização da sociedade através da educação e dos meios de 

comunicação acerca da igualdade entre homens e mulheres e do repúdio a toda forma de 

violência de gênero. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER 

 

No presente capítulo buscou-se abordar, introdutoriamente, algumas razões históricas, 

sociais e culturais da violência contra a mulher, para então analisar a luta feminista no Brasil e 

no mundo e os principais marcos internacionais da proteção aos direitos da mulher, em 

especial à vitima de violência doméstica e familiar. 

 

2.1 A construção do papel social feminino e as causas da violência contra a mulher  

 

É possível perceber na sociedade brasileira que ainda existe uma visão cultural e social 

que inferioriza e subordina a mulher ao homem. Simone de Beauvoir (1980, p.10; 14-15), em 

sua importante obra “O segundo sexo”, destaca a posição não autônoma da mulher, que é 

vista como o Outro, um ser não essencial e dependente do homem por uma simples razão de 

existência. 

Reconhecida essencialmente por sua função procriadora, a ela foi imposto um papel 

social claramente definido: gerar e criar seus filhos, realizar as tarefas domésticas e satisfazer 

os desejos e vontades de seu marido. 

Não é possível identificar um momento ou evento onde a mulher passou a tal posição 

de inferioridade e submissão. Segundo Beauvoir (1980, p.13), “sua dependência não é 

consequência de um evento ou de uma evolução, ela não aconteceu”. Tal relação advém de 

uma construção social, psicológica e cultural. 

Essa subordinação é inerente ao modelo de sociedade patriarcal que, apesar das 

constantes modificações sociais, ainda deixa rastros na sociedade contemporânea, podendo 

ser conceituado tradicionalmente como a autoridade imposta institucionalmente ao homem 

em relação a sua família – mulher e filhos – sendo ele o chefe, aquele que tem o poder de 

dominação (BARRETO, 2004, p.64).  

Percebe-se que tal sistema transcende o ambiente doméstico-familiar, estando presente 

na formação social e psicológica de toda a sociedade, inclusive das próprias mulheres, que 

muitas vezes se colocam em tal situação de inferioridade inconscientemente, como fruto de 

um padrão que lhes foi imposto desde seu nascimento (MORGANTE; NADER, 2014).  

Essa relação de poder imposta historicamente pela própria sociedade tem por 

consequência a agressividade e violência empregadas como forma de “defesa da honra” e da 

masculinidade do homem, que é livre para exercer a “posse” de sua esposa como bem 

entender (DUARTE, 2015, p.19). 
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A violência contra a mulher é, assim, fruto de uma construção histórico-cultural-social 

que impôs papéis desiguais aos gêneros, dando ao homem a dominação e à mulher a 

submissão, submetendo-a a agressões físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais. 

 

2.1.1 Correntes teóricas acerca da violência contra a mulher 

 

A violência contra a mulher é um conceito amplo e complexo que abarca agressões 

nas formas físicas, verbais, psicológicas, patrimoniais e sexuais, podendo ser exemplificadas 

como chantagens, constrangimentos, abusos, torturas, assédios, privação de liberdade, 

mutilações, homicídios, coação e outros crimes passionais e contra a honra (BANDEIRA, 

2009, p.407-408). 

Sobre os estudos realizados no Brasil acerca do tema, é importante destacar algumas 

correntes teóricas que contribuíram para a compreensão das causas de tais agressões. 

A primeira corrente teórica trata especificamente da dominação masculina como fato 

gerador da violência. Assim, a violência contra a mulher é a consequência de um discurso 

masculino – discurso esse disseminado tanto por homens quanto pelas próprias mulheres - 

que transforma as diferenças entre o feminino e masculino em desigualdades hierárquicas, o 

que acaba por submetê-la a uma situação de dominação, exploração e opressão (CHAUÍ, 1985 

apud SANTOS; IZUMINO, 2005, p.3). 

Já a segunda corrente trata do patriarcado, defendendo que mais que um sistema de 

dominação, este é um sistema de exploração, acrescentando à análise da violência contra a 

mulher uma perspectiva econômica, aliada aos campos político e ideológico. Assim, mais do 

que vítimas, elas são definidas como sujeitos que fazem parte de uma relação desigual de 

poder com os homens (SANTOS; IZUMINO, 2005, p.3). 

Maria Amélia Azevedo (1985 apud SANTOS; IZUMINO, 2005, p.5) posiciona-se no 

meio de ambas as correntes e expõe dois fatores causadores da violência, sendo estes os 

condicionantes – políticos, sociais e externos à relação entre agressor e vítima – e os 

precipitantes, relativos às situações vividas no seio familiar, como o uso abusivo de álcool e 

drogas. 

Desta forma, as agressões praticadas contra a mulher decorrem tanto de circunstâncias 

externas à relação, impostas pela sociedade e a cultura machista que a rege, e de 

circunstâncias internas ao relacionamento que acabam por agravar a situação das mulheres. 

A terceira corrente relativiza a noção de vitimização imposta à mulher, baseando-se 

principalmente em estudos realizados por Maria Filomena Gregori no âmbito prático e 
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cotidiano, entendendo que muitas vezes a própria mulher perpetua esse papel de vítima, 

motivada pela dependência emocional, financeira e protetiva do homem (SANTOS; 

IZUMINO, 2005). 

A quarta corrente - iniciada no final da década de 1980 - passa a analisar a perspectiva 

do gênero, que pode ser definido como “uma relação socialmente construída entre homens e 

mulheres, servindo como categoria de análise para se investigar a construção social do 

feminino e do masculino” (HEILBORN, 1993, SAFFIOTI, 1992 apud SANTOS; IZIMINO, 

2005, p. 10-11). 

Para Scott (1995, p.86, apud GUEDES, 1995, p.10), importante teórica e uma das 

pioneiras em tal área de estudo, "gênero é um elemento constitutivo das relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos (...) o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder". 

Desta forma, percebe-se que as identidades de gênero não passam de construções 

sociais e ideológicas, até mesmo linguísticas, que impõem à mulher um sentido pejorativo e 

uma função meramente procriadora ou sexual e ao homem os aspectos da alta complexidade, 

virilidade e poder. Assim, afastam-se as diferenças biológicas para diferenciar o feminino do 

masculino. 

Surge na academia e no movimento feminista o conceito de violência de gênero – 

categoria mais abrangente – como um fenômeno social e cultural, onde homens são 

incentivados a exercer seu poder e sua força, inclusive física, contra as mulheres como forma 

de dominação (OLIVEIRA, 2010).  

Apesar de todas as mudanças no papel da mulher na sociedade, no conceito de família 

e as inovações legislativas sobre o assunto, a violência persiste em assombrar o cotidiano de 

muitas mulheres. 

 

2.2 A luta feminista no Brasil e no mundo 

 

O movimento político-ideológico feminista - enquanto um ativismo social organizado 

para um fim específico (CARVALHO, 2016) - teve seu início na Europa e América do Norte 

nos séculos XVIII e XIX, paralelamente ao surgimento do capitalismo, da revolução 

industrial, das noções de democracia e das críticas ao socialismo (SIQUEIRA, 2015). 

Para facilitar o estudo da evolução da luta feminista, costuma-se dividir o movimento 

em três ondas, caracterizadas conforme o contexto histórico e suas demandas principais. 
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Trata-se, no entanto, de uma classificação meramente didática e sem fronteiras delimitadas, 

dado que certas reivindicações permanecem até hoje em pauta (SIQUEIRA, 2015). 

 

2.2.1 Primeira onda feminista 

 

A primeira onda feminista - iniciada aproximadamente no século XIX - movimentava-

se no sentido da luta pela igualdade entre homens e mulheres - inspirado nos ideais da 

Revolução Francesa - e pela garantia de direitos políticos, sociais e econômicos, como o 

direito ao voto, ao trabalho, à herança, dentre outros (PEDRO apud SIQUEIRA, 2015, p.333).  

Antes de tratar do principal movimento em prol do direito ao sufrágio feminino 

ocorrido na Inglaterra e Estados Unidos da América, é importante destacar acontecimentos 

anteriores que também contribuíram para a busca pela igualdade entre os sexos.  

Inspirada na Revolução Francesa e criticando a Declaração dos Direitos dos Homens e 

do Cidadão de 1789 – que traz à tona os ideais de liberdade e igualdade de direitos - Olympe 

de Gouges propôs em 1791 à Assembleia Nacional da França a denominada “Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã”, tratando principalmente da igualdade entre os sexos, sendo 

considerada, portanto, a fundadora do feminismo francês (ARAÚJO, 2010, p.2). 

Em 1792, também movida pelos ideais da Revolução Francesa, Mary Wollstonecraft – 

escritora e filósofa inglesa – escreve o clássico da literatura feminista Vindication of the rights 

of woman, defendendo o direito das mulheres a oportunidades justas na educação, na carreira 

profissional e na política, argumentando a favor da emancipação feminina e da busca da 

racionalidade e intelectualidade (CRISTÓFANO, 2012). 

No Brasil, vivendo em um contexto bem mais restrito de educação e autonomia às 

mulheres, Nísia Floresta publica em 1832 uma tradução livre da obra de Marry 

Wollstonecraft, adaptada à realidade brasileira, com o título “Direito dos homens, injustiça 

para as mulheres”, também defendendo o direito a uma educação de qualidade e o fim da 

opressão contra as mulheres (ARAÚJO, 2010). 

Outro importante acontecimento foi a Convenção de Seneca Falls, primeira convenção 

de mulheres realizada nos Estados Unidos da América no ano de 1848 da qual resultou a 

Declaração de sentimentos, que critica as diversas opressões e restrições de direitos impostas 

pelos homens às mulheres, abordando principalmente temas como o sufrágio feminino, 

participação política e direito à liberdade e igualdade de tratamento.  

Por fim, imprescindível destacar o movimento das operárias realizado nos EUA e 

Europa no final do século XIX e início do século XX por melhorias em suas condições 
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insalubres de trabalho e pela igualdade salarial, além do direito ao voto – reivindicação 

presente em todos os movimentos de mulheres. Devido à luta das trabalhadoras de setores da 

indústria e de importantes acontecimentos como o incêndio ocorrido em uma fábrica 

americana em 1911 que levou milhares de operárias à morte, foi instituído o Dia Internacional 

da Mulher em 08 de março (BLAY, 2001). 

 

2.2.1.1 O movimento das sufragistas 

 

A luta pelo voto feminino no mundo tem como principais focos os movimentos 

ingleses e estadunidenses, ocorridos entre meados do século XIX e início do século XX. A 

insatisfação das ativistas inglesas começou com a promulgação da lei eleitoral de 1832 que 

pela primeira vez introduziu o termo “homens” ao tratar do voto, excluindo expressamente as 

mulheres do sufrágio. Assim, começaram a ocorrer diversas reivindicações pelo país, o que 

influenciou as americanas a lutar também por seus direitos (KARAWEJCZYK, 2013). 

Nos Estados Unidos da América, desde 1890 alguns estados já autorizavam o sufrágio 

feminino em suas constituições, mas somente em 1920 foi aprovado pelo Congresso. Já no 

Reino Unido, embora o movimento tenha se iniciado anteriormente e influenciado a luta em 

diversos países, somente atingiu seus objetivos em 1928 (KARAWEJCZYK, 2013). 

Os movimentos ingleses e estadunidenses inspiraram as militantes brasileiras, que 

iniciaram sua luta no período da Proclamação da República em 1889, mas somente obtiveram 

resultados com a promulgação do novo código eleitoral de 1932, que possuía algumas 

restrições – permitido o voto apenas para mulheres casadas, com autorização de seus maridos, 

viúvas e solteiras com renda própria – que foram derrubadas em 1934, passando a ser 

obrigatório o voto feminino em 1936 (CALDEIRA, 2014).  

 

2.2.2 Segunda onda feminista 

 

A segunda onda inicia-se na década de 1960, tendo como principal publicação a obra 

“Mística Feminina” de Betty Friedan. Tal momento do feminismo confrontou o sistema 

patriarcal e os papéis socialmente atribuídos ao gênero, lutando principalmente pelo direito à 

liberdade sexual da mulher e de seu corpo e tentando levar ao âmbito público o que até então 

permanecia intocável por fazer parte da esfera privada familiar. Começa-se assim a discutir 

com mais força questões relativas à violência contra a mulher (SIQUEIRA, 2015, p.336). 
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No Brasil, é aprovada neste período a lei nº 4.121 de 1962 – conhecida como “Estatuto 

da Mulher Casada” - que realiza importantes alterações no Código Civil de 1916, documento 

legal que demonstrava claramente o modelo patriarcal existente na sociedade brasileira e a 

noção de submissão da mulher à vontade de seu marido, tal como demonstrado em seu artigo 

1861 (BRASIL, 1916).  

Foi assim eliminada a incapacidade relativa da mulher casada e, embora mantida a 

disposição de que o marido é o chefe da sociedade conjugal, incluiu-se a questão colaborativa 

entre homens e mulheres para o benefício comum da família, conforme o artigo 233 do 

Código.  

Ainda, o Estatuto alterou o artigo 380 do Código que tratava do pátrio poder – 

concedido até então ao marido e, na falta ou impedimento deste, à mulher - para concedê-lo 

aos pais de forma colaborativa e retirou do texto legal a possibilidade de perda do pátrio poder 

quanto aos filhos anteriores pela mãe que contrai novas núpcias, importante conquista para as 

mulheres brasileiras. 

O movimento feminista referente à segunda onda intensificou-se no Brasil durante a 

ditadura militar e a luta pela redemocratização brasileira, ganhando uma característica de 

movimento em massa e tratando da temática da violência, em especial a doméstica e familiar, 

como as mobilizações de rua com o slogan “quem ama não mata” (SANTOS apud 

SIQUEIRA, 2015, p.337). 

Neste momento, iniciam-se manifestações a favor da descriminalização do aborto no 

Brasil e no mundo e evoca-se o direito ao controle reprodutivo pela mulher – foi criada na 

década de 1960 a pílula anticoncepcional, mudando a concepção da sexualidade - além de 

temas como a discriminação racial e a homossexualidade feminina, mais especificamente na 

década de 1970 (SANTOS apud SIQUEIRA, 2015, p.337). 

A partir desse momento, as organizações internacionais e os movimentos feministas 

passam a concentrar suas agendas na temática da violência contra a mulher, em especial a 

doméstica e familiar, como se verificará adiante. 

 

2.2.3 Terceira onda feminista 

 

                                                 
1 “Discordando eles entre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, sendo o casal separado, devorciado ou tiver sido 

o seu casamento anulado, a vontade do cônjuge, com quem estiverem os filhos (Redação dada pela lei nº 6.515, 

de 1977)”. 
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A terceira onda, iniciada no final da década de 1980, passa de um discurso de 

igualdade característico do movimento para destacar as diferenças existentes entre as próprias 

mulheres, que possuem raças, classes, opções sexuais e outras características distintas umas 

das outras, enfatizando assim a subjetividade e a identidade de cada ser, opondo-se a tudo que 

padroniza e oprime a mulher (SIQUEIRA, 2015, p.338). 

Neste período surgiram diversas instituições e organizações voltadas ao amparo 

psicológico, jurídico e médico da mulher como a SOS Mulher de São Paulo em 1980, o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) vinculado ao Ministério da 

Saúde em 1984 e no ano de 1985 a primeira Delegacia Especializada em Atendimento à 

Mulher (DEAM), localizada na cidade de São Paulo, para atendimento de vítimas de crimes 

sexuais e lesões corporais – crimes de atribuição da Delegacia à época, dentre outros.  

Também em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – 

atualmente incorporado à Secretaria Especial de Política para as Mulheres - que juntamente 

com grupos de mobilização social, desenvolveu uma campanha para a constitucionalização 

dos direitos da mulher, obtendo grandes avanços na Constituição de 1988 (PINTO, 2010, 

p.17), como demonstram os seguintes dispositivos:  

 

 

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

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

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

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

Constituição; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

nos termos da lei; 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.  

 

 

Assim, importantes anseios femininos foram contemplados na Carta Magna, que 

estabeleceu o princípio da igualdade entre homens e mulheres como um direito fundamental, 

prevalecendo inclusive no âmbito familiar privado, no qual poderá o Estado intervir para 

coibir violências e discriminações de gênero. 
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O final do século XX e o início do século XXI foram marcados por diversas 

conferências e encontros nacionais e internacionais de mulheres, que contribuíram para a 

unificação do movimento feminista, o debate de ideias, a maior visibilidade da luta e a 

elaboração de diversos documentos internacionais de proteção aos direitos da mulher, 

conforme abaixo se explicita. 

 

2.3 Principais normas internacionais protetivas dos direitos das mulheres 

 

A proteção internacional aos direitos da mulher está diretamente ligada à história da 

internacionalização dos direitos humanos, com início após a Segunda Guerra Mundial, tendo 

como marcos a Carta das Nações Unidas de 1945 e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos proclamada pela ONU, em 1948, que possui como fundamentos os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade entre homens e mulheres 

(MONTEBELLO, 2000, p.156). 

Nesse mesmo sentido, foi elaborada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem também em 1948, dispondo em seu artigo II que “todas as pessoas são iguais 

perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nesta declaração, sem distinção de raça, 

língua, crença, ou qualquer outra”, e a Convenção Americana de Direitos Humanos – ou 

Pacto São José da Costa Rica – de 1969. 

Diversos documentos internacionais relativos aos direitos das mulheres foram 

elaborados entre as décadas de 1940 e 1960, como a Convenção Interamericana sobre a 

Concessão dos Direitos Civis à Mulher em 1948, a Convenção dos Direitos Políticos das 

Mulheres em 1952, a Convenção sobre a Nacionalidade de Mulheres Casadas em 1957, a 

Convenção Sobre o Casamento por Consenso, Idade Mínima para Casamento e Registro de 

Casamentos em 1962, as diversas Convenções da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre igualdade de remuneração, amparo materno, erradicação da discriminação em 

relação a emprego e profissão, a I Conferência Mundial sobre a Mulher em 1975 - onde 

iniciou-se a Década da Mulher das Nações Unidas de 1975 a 1985 - dentre outras 

(MONTEBELLO, 2000). 

No entanto, um importante passo em busca da efetiva consolidação dos direitos da 

mulher vítima de violência em âmbito internacional foi a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Violência Contra a Mulher (CEDAW), de 1979, que atualmente conta 

com mais de 185 países signatários, tendo sido incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro 

em 1994. Ela possui duas finalidades principais: a promoção da igualdade de gênero e a 
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repressão a qualquer tipo de discriminação contra a mulher (SECRETARIA ESPECIAL DE 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2006, p.14).  

Para alcançar esses fins, o instrumento obriga os Estados-parte a elaborarem políticas 

visando a eliminação da discriminação contra a mulher por meio de medidas constitucionais, 

legislativas, administrativas e outras necessárias, consagrando o princípio da igualdade entre 

homens e mulheres como fundamento da legislação nacional e parâmetro para a atuação das 

instituições públicas e privadas. 

A Convenção estabelece uma série de preceitos a serem observados pelos Estados-

parte para a adoção das medidas práticas e legislativas adequadas. Dentre eles, destaca-se a 

igualdade relativa ao desenvolvimento e progresso da mulher, ao voto e elegibilidade, à 

participação na política, às regras relativas a nacionalidade, ao acesso à educação e ao 

emprego nas mesmas condições dos homens, aos assuntos relativos a casamento e relações 

familiares e à supressão do tráfico de mulheres e exploração de prostituição, além de outros 

importantes temas. 

Também foi criado um Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher, 

responsável pela análise de relatórios periódicos dos Estados-parte, elaboração de observações 

e recomendações gerais e específicas e a consideração das comunicações que aleguem 

violações ao disposto no Tratado, dentre outras importantes funções fiscalizatórias 

(SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2006, p.18). 

Posteriormente, ocorreu a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena 

(1993), onde pela primeira vez utilizou-se o termo “direitos humanos das mulheres”. Dispõe 

sua Declaração: 

 

 

18. Os Direitos Humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem 

uma parte inalienável, integral e indivisível dos Direitos Humanos universais. A 

participação plena das mulheres, em condições de igualdade, na vida política, civil, 

econômica, social e cultural, aos níveis nacional, regional e internacional, bem como 

a erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo, constituem 

objetivos prioritários da comunidade internacional. A violência baseada no sexo da 

pessoa e todas as formas de assédio e exploração sexual, nomeadamente as que 

resultam de preconceitos culturais e do tráfico internacional, são incompatíveis com 

a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eliminadas. Isto pode ser 

alcançado através de medidas de caráter legislativo e da ação nacional e cooperação 

internacional em áreas tais como o desenvolvimento socioeconômico, a educação, a 

maternidade segura e os cuidados de saúde, e a assistência social.  

 

 

No ano de 1994, foi aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
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Contra a Mulher, também conhecida como "Convenção de Belém do Pará", passando a fazer 

parte do ordenamento jurídico brasileiro em 1996.  

A Convenção define a violência contra a mulher como “qualquer ação ou conduta, 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público como no privado” (SECRETARIA ESPECIAL DE 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2006, p.142).  

Assim, o documento amplia o conceito de violência contra a mulher, abarcando todas 

as práticas que tenham ocorrido no seio familiar, doméstico ou em qualquer relação 

interpessoal em que o agressor conviva sob o mesmo teto que a vítima, na comunidade ou 

aquelas ocasionadas ou toleradas pelo Estado ou seus agentes, conforme dispõe o artigo 2º. 

Para garantir os objetivos do tratado, é dever dos Estados-partes, conforme seu artigo 

7º: 

 

 

(...) 1. abster-se de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher e velar para 

que as autoridades, seus funcionários, pessoal e agentes e instituições públicas se 

comportem conforme esta obrigação; 

2. atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a 

mulher; 

3. incluir em sua legislação interna normas penais, civis e administrativas, assim 

como as de outra natureza que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a 

violência contra a mulher e adotar as medidas administrativas apropriadas que 

venham ao caso: 

4. adotar medidas jurídicas que exijam do agressor abster-se de fustigar, perseguir, 

intimidar, ameaçar, machucar, ou pôr em perigo a vida da mulher de qualquer forma 

que atente contra sua integridade ou prejudique sua propriedade; 

5. tomar todas as medidas apropriadas, incluindo medidas de tipo legislativo, para 

modificar ou abolir lei e regulamentos vigentes, ou para modificar práticas jurídicas 

ou consuetudinárias que respaldem a persistências ou a tolerância da violência 

contra a mulher. 

6. estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher que tenha 

submetida a violência, que incluam, entre outros, medidas de proteção, um 

julgamento oportuno e o acesso efetivo a tais procedimentos 

7. estabelecer os mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar 

que a mulher objeto de violência tenha acesso efetivo a ressarcimento, reparação do 

dano ou outros meios de compensação justos e eficazes; e 

8. adotar as disposições legislativas ou de outra índole que sejam necessárias para 

efetivar esta Convenção. (SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES, 2006, p.147) 

 

 

Um importante mecanismo de proteção internacional às vítimas de violência está 

previsto no artigo 12 da Convenção, que é a possibilidade de apresentação de petição junto à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a denúncia ou queixa de violação pelos 

Estados-partes do disposto no documento, o que pode acarretar a expedição de 
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recomendações pela Comissão direcionadas ao Estado que violou as disposições. Tal recurso 

foi utilizado por Maria da Penha, o que contribuiu para a elaboração da lei nº 11340/2006, 

conforme se analisará neste trabalho. 
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3 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA NO BRASIL 

 

Como já visto no item 1.2.2, principalmente a partir da década de 1960 os movimentos 

feministas passaram a tratar mais intensamente sobre a questão da violência contra a mulher. 

No Brasil, é na década de 1980 que se iniciam as primeiras ações governamentais sobre o 

assunto, como a criação da já citada DEAM em São Paulo (CALAZANS; CORTES, 2011, 

p.39). 

Em que pese as ratificações de convenções internacionais que determinavam a 

elaboração de políticas públicas e medidas legislativas para erradicar a discriminação e a 

violência contra a mulher, até o início dos anos 2000 não existia no Brasil uma proteção legal 

específica às vítimas de violência doméstica e familiar, havendo apenas algumas leis 

alteradoras do Código Penal (CALAZANS; CORTES, 2011, p.39-40). 

 No presente capítulo será exposta a evolução legislativa da proteção à mulher vitima 

de violência doméstica e familiar no Brasil, partindo inicialmente da aplicação da lei dos 

juizados especiais, para então verificar o processo de elaboração da lei nº 11.340/2006 e suas 

principais disposições, até a promulgação da lei do feminicídio em 2015. 

 

3.1 Aplicação da lei n° 9099/1995 

 

Em 1995 foi promulgada a lei nº 9099 que regulamenta o procedimento dos juizados 

especiais cíveis e criminais, estabelecendo ritos mais céleres e privilegiando o instituto da 

conciliação como meio de resolução dos conflitos. Assim, o processo estabelecido na lei é 

pautado nos princípios da “oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”, conforme o artigo 

2º do diploma legal (BRASIL, 1995). 

Tratando especificamente do juizado especial criminal (JECRIM), estabelece a lei que 

será competente para o julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo – 

contravenções penais ou crimes com pena máxima não superior a dois anos - objetivando a 

reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, 

sempre que possível. 2  

                                                 
2 Artigo 60 a 62 da lei nº 9099/1995. Importante ressaltar que até o ano de 2006 – quando foi promulgada a Lei 

alteradora de nº 11.313 - a redação do artigo 61 dispunha que os crimes de menor potencial ofensivo possuíam 

pena máxima não superior a 1 (um) ano. 
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Antes do início da ação penal ocorre uma audiência preliminar3, dando às partes a 

possibilidade da composição dos danos civis e podendo o Ministério Público propor ao autor 

do fato o benefício da transação penal – aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 

multa, que não importa em reincidência4. Importante destacar que a lei ainda prevê que nos 

crimes de lesões corporais leves e culposas a ação penal será condicionada a representação da 

vítima5. 

Com a criação das DEAMs e a falta de legislação e jurisprudência que determinasse o 

procedimento adequado, começou a aplicar-se o procedimento da lei de juizados especiais aos 

crimes praticados contra a mulher em âmbito doméstico e familiar considerados de menor 

potencial ofensivo – na maioria dos casos ameaça, dano, violação de domicílio e lesão 

corporal leve - com exceção dos casos de homicídio, abuso sexual e lesões mais graves 

(CALAZANS; CORTES, 2011).  

Lourdes Bandeira (2009, p.416-417) elenca algumas consequências negativas da 

aplicação da lei dos juizados a tais casos. Dentre elas destacam-se a limitação das Delegacias 

Especializadas, que passaram a atuar apenas no registro dos termos circunstanciados de 

ocorrência - dada a supressão do inquérito policial com investigações mais apuradas - e a 

“imposição” de uma resolução conciliatória para um conflito complexo, colocando vítima e 

agressor frente a frente sem qualquer amparo psicológico e social. 

Além disso, a aplicação de penas não privativas de liberdade – que culmina 

geralmente no pagamento de cestas básicas ou na consecução de trabalhos alternativos – a 

crimes de grande lesividade para a vítima acaba refletindo uma sensação social de 

desproporcionalidade em relação ao bem jurídico lesionado. Por fim, a necessidade de 

representação da vítima inibe a queixa e estimula a desistência da ação, impedindo a punição 

dos agressores e perpetuando a violência sofrida pela mulher (BANDEIRA, 2009). 

É inegável, no entanto, que a lei nº 9099/1995 contribuiu diretamente para a celeridade 

e economicidade dos processos. A lei também colaborou positivamente ao estabelecer a 

conciliação como um meio privilegiado de resolução de conflitos, reduzindo o afogamento 

dos Tribunais com ações facilmente resolvidas pela autonomia de vontade dos envolvidos. 

Edson da Silva Júnior (2006), ao tratar do instituto da audiência preliminar, defende os 

benefícios da possibilidade de composição civil e da solução consensual de conflitos, tendo 

em vista que questões de direito de família – como alimentos, separação e visitação – 

                                                 
3 Artigo 72 da lei nº 9099/1995. 
4 Artigo 76 da lei nº 9099/1995. 
5 Artigo 88 da lei nº 9099/1995. 
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poderiam ser ali resolvidas e a pacificação dos envolvidos poderia ser alcançada, pois nem 

sempre a prisão imediata e passageira do agressor resolve uma situação tão complexa. 

Como tentativas de efetivação da proteção à mulher vítima de violência doméstica, foi 

promulgada a lei nº 10.455/2002 que alterou o parágrafo único ao artigo 69 da lei de juizados 

especiais, dispondo que o juiz poderá determinar o afastamento do lar ou local de convivência 

com a vítima ao agressor, como forma de proteção à mulher vítima de violência doméstica.  

Também foi promulgada em 2004 a lei nº 10.886 que acrescentou o §9º ao artigo 129 

do Código Penal estipulando pena de detenção de seis meses a um ano quando a lesão 

corporal for “praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou 

com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (...)”, aumentando-se em 1/3 a pena nos casos 

de lesão corporal grave ou seguida de morte em tais condições. 

Contudo, apesar de seus importantes avanços, a aplicação do procedimento do 

JECRIM aos casos de violência doméstica não garantia com efetividade a proteção das 

mulheres, posto que tais casos correspondiam a 70% (setenta por cento) dos processos dos 

juizados e destes, 90% (noventa por cento) terminavam em arquivamento nas audiências 

preliminares sem a verdadeira pacificação do conflito (CALLAZANS; CORTES, 2011, p. 

42). 

 

3.2 O processo de elaboração da lei Maria da Penha – lei nº 11.340/2006 

 

3.2.1 O caso “Maria da Penha”  

 

Antes de adentrar no processo de elaboração do projeto de lei de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, importante expor a história de Maria da Penha Maia Fernandes, 

farmacêutica cearense que deu nome à lei nº 11.340/2006, tendo em vista sua luta por justiça 

contra seu agressor e ex-marido, que tomou proporções internacionais. 

No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de duas tentativas de homicídio por parte 

de seu marido e pai de suas filhas, o que a deixou paraplégica. Tais episódios foram o ápice 

dentre diversas agressões sofridas ao longo da convivência matrimonial. O julgamento do 

agressor somente ocorreu dezenove anos após os fatos, tendo sido condenado a oito anos de 

prisão. No entanto, permaneceu preso por apenas dois anos e saiu em liberdade por meio de 

recursos impetrados por seus advogados (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2017). 
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A farmacêutica publicou em 1994 o livro “Sobrevivi ... Posso Contar”, onde descreve 

sua história e expõe a injustiça decorrente do processo contra seu ex-marido. Tal obra chamou 

atenção das organizações internacionais CLADEM – Comitê Latino-Americano do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher – e CEJIL – Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional – que denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

em 1998. 

A denúncia foi feita contra a ineficácia da justiça brasileira em relação à reparação 

pelas agressões sofridas por Maria da Penha, demonstrada pela demora excessiva no 

julgamento do caso e punição do agressor, que consistem em violações à Convenção 

Americana de Direitos Humanos, à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

e à Convenção de Belém do Pará (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2017). 

Essa situação, nos termos do que sustentaram os peticionantes, é apenas um exemplo 

da impunidade nos casos de violência contra a mulher no Brasil, posto que poucos casos 

chegam a ser denunciados e processados, e apenas uma minoria chega à condenação dos 

agressores. Tal situação contradiz os documentos internacionais ratificados pelo Estado 

brasileiro que exigem medidas preventivas de quaisquer tipos de violência contra a mulher. 

O procedimento internacional junto à Comissão Interamericana resultou no Relatório 

nº 54 de 2001, onde a organização internacional recomendou à República Federativa do Brasil 

que concluísse o processo penal contra o agressor de Maria da Penha, que investigasse a 

responsabilidade pelas irregularidades e demora no processamento do caso e que reparasse 

simbólica e materialmente a vítima (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 

2001). 

 Por fim, também recomendou que adotasse medidas administrativas e legislativas 

para a capacitação e sensibilização dos agentes públicos, simplificação dos procedimentos 

penais judiciais, estabelecimento de formas alternativas de resoluções de conflitos, aumento 

das delegacias especializadas em crimes contra a mulher e inclusão nos planos pedagógicos 

da importância do respeito a mulher e da resolução dos conflitos familiares. 

Tais recomendações, aliadas às manifestações das organizações feministas brasileiras, 

pressionaram o Poder Legislativo à promulgar a lei nº 11.340 em 2006, conforme se verificará 

a seguir. 

 

3.2.2 Mobilização feminista 
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 Insatisfeitas com o cenário de violência doméstica contra a mulher existente no Brasil 

- dada a inefetividade do procedimento dos juizados especiais aplicado aos casos – seis 

organizações não governamentais se uniram em 2002 para formar um Consórcio de ONGS 

Feministas para Elaboração de Lei Integral de Combate à Violência Doméstica e Familiar 

contra as Mulheres6 (CALAZANS; CORTES, 2011, p.43). 

 A partir da iniciativa das organizações, formou-se através da Secretaria Especial de 

Política para as Mulheres (SEPM), criada em 2003, um Grupo Interministerial de Trabalho 

junto ao Poder Executivo para a elaboração do projeto de lei e encaminhamento ao 

Legislativo. O Grupo realizou diversas reuniões com intensa participação da sociedade e de 

organizações e associações de mulheres e feministas.  

Myllena Calazans e Iáris Cortes (2011) descrevem que o projeto elaborado pelo Grupo 

e encaminhado ao Legislativo, apesar de conter muitas posições do Consórcio Feminista, 

desviou completamente de seu posicionamento ao dispor que a lei nº 9099/1995 deveria ser 

aplicada aos casos de violência doméstica, o que para as organizações era visto como total 

afronta aos direitos humanos das mulheres, sendo considerado “cláusula pétrea” a proibição 

da aplicação de tal lei. 

Com isso, não há dúvidas de que a sociedade civil, representada pelas diversas 

organizações e associações voltadas para a proteção da mulher, era totalmente contrária a 

aplicação das disposições da lei nº 9099/1995, com exceção do princípio da celeridade dos 

procedimentos.  

 

3.2.3 O projeto de lei – PL 4559/2004 

 

Foi apresentado ao Plenário da Câmara dos Deputados no dia 03/12/2004 o projeto de 

lei (PL) de nº 4559, por meio da SEPM, dispondo em sua ementa que “cria mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8º do artigo 226 da 

Constituição Federal, e dá outras providências”. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Seguridade Social e Família e designou-se 

como relatora a Deputada Jandira Feghali, que requereu a realização de Audiência Pública e 

de um seminário elaborado em conjunto com as Comissões responsáveis pelo projeto para 

                                                 
6 Faziam parte do Consórcio a CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria), ADVOCACI (Advocacia 

Cidadã pelos Direitos Humanos), AGENDE (Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento), CEPIA 

(Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação, Ação), CLADEM/BR (Comitê Latino-americano e do Caribe para 

a Defesa da Mulher) e THEMIS (Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero). 
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maiores discussões a respeito de um tema tão importante para a sociedade, em parceria com o 

Consórcio feminista (CALAZANS; CORTES, 2011). 

Portanto, verifica-se que o processo de elaboração da lei Maria da Penha contou com 

grande participação da sociedade civil - através de organizações representativas e, 

principalmente, do Consórcio Feminista – preocupando-se com a opinião pública e os anseios 

das maiores interessadas na confecção da lei: as mulheres. 

Ocorre que a primeira proposta legislativa, embora tenha acolhido muitas posições do 

Consórcio de ONGS Feministas, destoou do movimento em alguns pontos cruciais. Com isso, 

foi criado um substitutivo para o projeto, elaborado pela relatora com apoio do Consórcio e de 

processualistas, a partir de todos os pontos levantados nas audiências públicas e seminários 

(CALAZANS; CORTES, 2011, p.51). 

O substitutivo tratou com mais especificidade a questão da assistência social à mulher 

vítima de violência e da possibilidade de inclusão em serviços de contracepção, profilaxia de 

doenças sexualmente transmissíveis e procedimentos médicos em casos de violência sexual, 

além de ter substituído o termo “medidas cautelares” por “medidas protetivas de urgência” 

(CALAZANS; CORTES, 2011, p.51). 

Dentre outras alterações, ainda propôs a inclusão no artigo 313 do Código de Processo 

Penal do inciso IV, indicando a possibilidade de prisão preventiva nos crimes que envolverem 

violência doméstica e familiar contra a mulher, quando “houver riscos à integridade física ou 

psicológica da ofendida ou for necessário para a boa execução das medidas protetivas de 

urgência” e a inclusão no artigo 61 do Código Penal da alínea m, dispondo como 

circunstância agravante da pena o crime praticado com violência doméstica e familiar contra a 

mulher (CALAZANS; CORTES, 2011, p.51). 

Por fim, também propôs a alteração do §9º do artigo 129 do Código Penal, 

aumentando a pena nos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica e familiar 

contra a mulher para pena de detenção de três meses a três anos - o que excluiria 

expressamente a infração da classificação de menor potencial ofensivo – e o aumento de um 

terço da pena caso a lesão seja cometida contra pessoa portadora de deficiência 

(CALAZANS; CORTES, 2011, p.52). 

 

3.2.3.1 Críticas à aplicação da lei nº 9099/1995 

 

A principal mudança no projeto de lei foi a exclusão da aplicação da lei nº 9099/1995 

aos procedimentos de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que sempre 
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foi defendido ao longo da formação do Consórcio de ONGS Feministas e de todo o processo 

legislativo, sendo posicionamento praticamente unânime em todas as audiências públicas e 

seminários realizados (CALAZANS, CORTES, 2011). 

Assim, o substitutivo retira de todos os artigos a menção à lei dos juizados especiais e 

estabelece um procedimento próprio, a ser observado pelo juiz dos Juizados da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher – órgão a ser criado obrigatoriamente para o 

processamento e julgamento dos casos, com competência cumulativa cível e criminal - ou ao 

juiz competente, na forma da lei de organização judiciária local. 

Sobre a aplicação da lei nº 9099/1995 à violência contra a mulher, a exposição de 

motivos do PL 4559/2004 dispõe que a intenção, por meio das disposições apresentadas, era a 

manutenção da celeridade processual prevista na lei dos juizados, mas com algumas 

inovações especificas em relação ao seu procedimento, o que não foi aprovado pelas 

organizações representativas dos direitos das mulheres. 

Na mesma exposição de motivos, dispõe-se que “(...) A Lei 9099/1995, não tendo sido 

criada com o objetivo de atender a tais casos, não apresenta solução adequada uma vez que os 

mecanismos utilizados para averiguação e julgamento dos casos são restritos” (BRASIL, 

2004, p.17). 

Logo, admite-se que a competência dos JECRIMs para o processamento e julgamento 

dos casos não é a melhor opção, tendo em vista o bem-estar da mulher vítima de violência, 

mas mantém a aplicação do diploma legal aos casos, com pequenas alterações pontuais que 

não implicariam numa mudança significativa do quadro de violência doméstica e familiar 

brasileiro. 

Assim, o substitutivo propõe no seu artigo 49 que se acresça a Lei nº 9099/1995 o 

artigo 61-A, dispondo que “não se considera de menor potencial ofensivo os crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplicando a tais ilícitos 

esta lei”. 

Também propõe que a renúncia à representação – nas ações penais condicionadas à tal 

– somente poderá ocorrer perante o juiz, em audiência própria para isso, ouvido o Ministério 

Público, podendo a autoridade judicial rejeitar tal renúncia, observado o caso concreto. Além 

disso, propõe-se a vedação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 

prestação inominada, multa e similar e a interrupção do prazo prescricional no caso de não 

cumprimento da pena restritiva de direitos7. 

                                                 
7 Artigos 17 e 18 do substitutivo apresentado no parecer da Relatora do Projeto de Lei nº 4559 de 2004. 
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Ainda, estabelece que enquanto não são criados os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, as competências determinadas na lei serão acumuladas pelas Varas 

Criminais, o que se contrapõe ao disposto no projeto inicial, que dava a competência 

transitória aos JECRIMs8.  

Por fim, foi excluído do texto do substitutivo o artigo 30 previsto na proposta 

apresentada pelo Executivo que dispunha que a ação penal nos casos de crimes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher seria condicionada a representação. No entanto, foi 

mantida nos demais artigos a possibilidade de a ação penal depender de representação, o que 

dá a entender que alguns crimes seriam condicionados e outros não, conforme previsão da 

regra geral do Código Penal. 

 

3.2.4 Aprovação e publicação da lei nº 11.340/2006 

 

O parecer da relatora com o substitutivo ao PL 4559/2004 foi aprovado pela Comissão 

de Seguridade Social e Família. Em seguida, foi encaminhado à Comissão de Finanças e 

Tributação - sendo aprovado com duas emendas referentes à determinação do orçamento para 

as equipes multidisciplinares - e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que 

propôs importantes alterações no substitutivo, como a retirada da obrigatoriedade de criação 

pelos Estados e Distrito Federal dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar9, que foram 

aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados, compondo a redação final. 

O projeto foi aprovado pelo Senado Federal em julho de 2006 com algumas alterações 

em seu texto e sancionado pelo Presidente da República em agosto de 2006, tendo sido 

publicado no Diário Oficial da União em 08 de agosto de 2006, representando um grande 

avanço para a legislação brasileira e para as mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar. 

 

3.3 Lei Maria da Penha: principais disposições 

 

A lei nº 11.340/2006, mais conhecida como lei Maria da Penha, divide-se em seis 

títulos. No Título I elenca as disposições preliminares, dispondo sobre os objetivos da lei e 

                                                 
8 Artigo 39 do substitutivo apresentado no parecer da Relatora do Projeto de Lei nº 4559 de 2004. 
9 Tal emenda foi feita sob a justificativa de que a lei – que é federal – não poderia ferir a competência legislativa 

dos Estados em matéria de organização judiciária, prevista no artigo 125, caput e §1º da Constituição Federal 

de 1988. Portanto, a criação dos Juizados especializados em violência doméstica e familiar deve ser uma 

faculdade dos Estados e do Distrito Federal. 
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seus princípios norteadores. O texto refere-se aos “direitos humanos das mulheres”, 

consagrando o disposto nos diversos documentos internacionais referentes aos direitos 

femininos. 

O Título II trata do conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a 

saber: 

 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:  

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual.  

 

 

Portanto, para ser aplicada a lei nº 11.340/2006, basta que a violência ocorra no âmbito 

doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Ou seja, não é exigida qualquer 

relação de parentesco, vínculo formal ou coabitação, bastando que o agressor e a vítima 

convivam ou tenham convivido por certo tempo e que a ação ou omissão tenham sido 

praticadas com base no gênero, aproveitando-se da relação pessoal existente. 

Renato Lima (2016, p.902), ao tratar do elemento subjetivo necessário para a 

incidência da lei Maria da Penha, dispõe que a lei trata da violência de gênero, que ocorre 

quando há “a consciência e vontade do agente de atingir uma mulher em situação de 

vulnerabilidade”. Logo, somente abarca os crimes dolosos contra a mulher, excluindo de sua 

aplicação os crimes culposos. 

Além disso, ao tratar do sujeito ativo de tais crimes, dispõe que o agressor pode ser 

tanto homem quanto mulher, bastando que haja uma relação pessoal com a vítima - que 

independe da orientação sexual – e que esta se encontre numa situação de vulnerabilidade, ou 

seja, hipossuficiência física e/ou econômica. No entanto, em relação ao sujeito passivo, é 

exigido que a vítima seja do gênero mulher, do sexo feminino (LIMA, 2016, p.903). 

O diploma legal dispõe em seu artigo 7º acerca das formas de violência doméstica, 

quais sejam, a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, tratando-se de um rol 

exemplificativo. Com isso, amplia-se o conceito de violência contra a mulher – seguindo a 
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mesma tendência da Convenção de Belém do Pará - não se limitando a agressões físicas, 

como o direito penal comum (LIMA, 2016, p.910). 

Em seu Título III, trata da assistência à mulher vítima de violência doméstica e 

familiar, que ocorre através de medidas integradas, articulando todos os setores da sociedade 

em prol da proteção à mulher em situação vulnerável. Também dispõe sobre o atendimento 

pela autoridade policial. 

Por sua vez, o Título IV estabelece o procedimento a ser aplicado nos casos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação subsidiária do Código de 

Processo Penal, Código de Processo Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do 

Estatuto do Idoso10. 

A competência para o processamento, julgamento e execução dos crimes e 

contravenções penais em questão será dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher - conforme já verificado quando do estudo do projeto de lei – que poderão inclusive 

ter a competência para o processamento de crime doloso contra a vida até a fase de pronúncia, 

conforme dispor a lei de organização judiciária local11. 

 O artigo 16 da lei estabelece que:  

 

 

Art. 16 Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que 

trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 

audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 

denúncia e ouvido o Ministério Público. 

 

 

Renato Lima (2016, p.927) defende que foi equivocado o uso do termo “renúncia à 

representação”, sendo o certo tratar como “retratação”, tendo em vista que em tal momento a 

vítima já exerceu seu direito de representação, mas se arrepende, decidindo voltar atrás em 

sua decisão até o momento do oferecimento da denúncia. Tal artigo só tem aplicação nos 

crimes cuja ação penal seja condicionada à representação, não sendo aplicado assim aos 

crimes de lesão corporal leve e culposa, conforme decisão do STF na ADI 4.424. 

O artigo 17, por sua vez, proíbe a aplicação de penas de cesta básica ou qualquer outra 

de caráter pecuniário, além da substituição da pena pelo pagamento de multa, o que 

demonstra a intenção de afastamento de qualquer disposição da lei nº 9099/1995. 

                                                 
10 Artigo 13 da Lei nº 11.340/2006. 
11 Conforme julgamento da 5ª Turma do STJ no HC 73.161/SC, de Relatoria da Ministra Jane Silva, julgado em 

29/08/2007 e publicado no Diário da Justiça em 17/09/2007, p.317. 
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Nos artigos 18 a 24 a lei trata das medidas protetivas de urgência, que podem ser 

adotadas em relação à pessoa do agressor – como o afastamento do lar, proibição de 

aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas com limite mínimo de distância, 

frequentação de determinados lugares, dentre outros - ou da ofendida – como o 

encaminhamento a programa de proteção ou atendimento, recondução ao domicílio após 

afastamento do agressor, afastamento do lar e separação de corpos. 

Para a prática dos atos processuais é necessário que a mulher esteja acompanhada de 

advogado, exceto no caso de pedido de medida protetiva de urgência12. Ainda, é garantido a 

toda mulher vítima de violência doméstica e familiar a possibilidade de ser assistida por 

Defensor Público ou acessar serviço de assistência judiciária gratuita, com atendimento 

específico e humanizado, tendo em vista as circunstâncias do caso13. 

O Título V trata da equipe de atendimento multidisciplinar, que representa uma grande 

inovação legislativa, posto que insere no processamento dos crimes de violência doméstica e 

familiar o apoio psicossocial, jurídico e de saúde à vítima, buscando assim solucionar um 

conflito ou reparar a vítima em todas as áreas necessárias. 

Já o Título VI estabelece uma regra de transição, dispondo que enquanto não forem 

criados e estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar, caberá às varas 

criminais o acumulo das competências cível e criminal para a solução dos casos de violência 

contra a mulher, tendo tais processos o direito de preferência para o processamento e 

julgamento14. 

Por fim, o Título VII trata das disposições finais da lei. Um importante dispositivo é o 

artigo 41, que proíbe categoricamente a aplicação da lei nº 9099/1995 aos crimes – quaisquer 

infrações penais, inclusive contravenções - de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista. Logo, mesmo que a pena máxima seja inferior a dois 

anos, a infração não poderá ser caracterizada como de menor potencial ofensivo e não 

poderão ser aplicados os institutos despenalizadores da lei dos juizados especiais. 

Esse dispositivo gerou muitas divergências doutrinárias, pois alguns defendiam sua 

inconstitucionalidade, uma vez que feriria o princípio da isonomia tratar de formas diferentes 

o caso de uma mulher vítima de violência doméstica e um homem também vítima de 

violência doméstica – como a agressão praticada por um filho contra o pai idoso – não sendo 

                                                 
12 Artigo 27 da Lei nº 11.340/2006. 
13 Artigo 28 da Lei nº 11.340/2006. 
14 Artigo 33 da Lei nº 11.340/2006.  
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correto privar o acusado na primeira situação de beneficiar-se dos institutos despenalizadores 

da lei nº 9099/1995 (LIMA, 2016, p. 962). 

No entanto, prevaleceu o entendimento que o artigo 41 é constitucional15, pois ele 

atende ao objetivo da lei Maria da Penha que é justamente “adequar a sanção penal às 

necessidades e circunstâncias especiais em torno dessa especial forma de violência, muito 

mais gravosa que aquela praticada contra vítimas do sexo masculino (...)” (LIMA, 2016, 

p.963).  

 

3.4 Feminicídio: lei nº 13.104/2015 

 

A luta pela preservação dos direitos das mulheres não terminou com a promulgação da 

lei Maria da Penha. Foi criado em 2007 o Observatório de Monitoramento da Lei Maria da 

Penha (Observe) com o objetivo de fiscalizar a aplicação da lei e analisar os avanços e 

retrocessos nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher (CALAZANS; 

CORTES, 2011, p. 62). 

Não obstante a grande evolução na proteção à mulher devido à promulgação da lei 

Maria da Penha, dados do Mapa da Violência 2015 mostram que apesar do decréscimo do 

número de homicídios contra mulheres no primeiro ano de vigência da lei, tais números 

voltaram a subir e no ano de 2010 ultrapassaram as taxas anteriores ao diploma legal 

(WAISELFISZ, 2015, p. 11-12)16. 

Como forma de investigar a situação de violência doméstica e familiar contra as 

mulheres no Brasil e verificar as denúncias de omissão do Poder Público em relação a tais 

casos, foi criada uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) pelo Congresso 

Nacional em 2012, que realizou diversas audiências públicas e visitas à órgãos especializados 

em todo o Brasil, além de receberem o apoio de organizações de mulheres (CAMPOS, 2015). 

Toda a pesquisa feita pela CPMI foi divulgada no Relatório Final nº 1 de 2013, que 

revela a “necessidade de que o Estado brasileiro leve a sério o enfrentamento à violência 

contra as mulheres, particularmente para reduzir os feminicídios praticados por parceiros 

íntimos e erradicar a tolerância estatal no processamento e julgamento desses crimes” 

(BRASIL, 2013, p. 8). 

                                                 
15 Sua constitucionalidade foi declarada pelo STF em sede da ADC nº 19/DF, julgada em 09/02/2012. 
16 Conforme os dados apresentados no Mapa da Violência 2015, as taxas de homicídios de mulheres em 2006 era 

de 4,7 por 100 mil mulheres, tendo reduzido para 3,9 em 2007 e subido novamente para 4,2 em 2008. No ano 

de 2010, a taxa alcançou 4,6 por 100 mil mulheres (WAISELFISZ, 2015). 
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Como fruto da CPMI, surge então no Senado o projeto de lei nº 292 de 2013, que 

prevê uma alteração no Código Penal para acrescentar o feminicídio como qualificadora do 

crime de homicídio, previsto no artigo 121. Desta forma, buscou-se dar visibilidade aos casos 

de violência extrema contra as mulheres, destruindo a tese do “crime passional” que 

beneficiava os acusados de tais crimes, como dito na justificação do projeto (CAMPOS, 

2015). A lei nº 12.104 foi aprovada e entrou em vigor em março de 2015. 

O feminicídio pode ser conceituado como o homicídio de mulheres pela condição de 

serem mulheres, sendo a espécie mais grave de violência de gênero, caracterizada por um 

crime de ódio e pelo sentimento de dominação do agressor em relação à vítima, ocorrendo na 

maioria dos casos em relações domésticas ou familiares, conforme a própria justificativa do 

projeto de lei (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2014). 

Assim, para ser classificado como tal, é necessário que o crime contra a mulher tenha 

ocorrido “por razões da condição de sexo feminino”, isto é, quando envolver violência 

doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher17, situação em 

que a pena será de reclusão de doze a trinta anos, sendo assim classificado como crime 

hediondo18. 

A lei também incluiu o §7º ao artigo 121 do Código Penal, prevendo como causas de 

aumento de pena do feminicídio de 1/3 até a metade se for praticado durante a gestação ou 

três meses após o parto, contra menor de quatorze anos, maior de sessenta anos ou pessoa 

com deficiência ou na presença de descendente ou ascendente da vítima. 

Muitas críticas surgem contra a lei do feminicídio no meio acadêmico e jurídico, 

fundamentados no princípio da ultima ratio ou da intervenção mínima do direito penal 

(KARAN, 2017) - segundo o qual a sanção penal possui um caráter subsidiário, devendo ser 

aplicada apenas quando não existirem outros meios de controle social para tutelar o bem 

jurídico (GRECO, 2015, p.98) – e da isonomia, posto que seria injusto não haver um tipo 

penal específico também para homens (GARCIA, 2017). 

  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Artigo 121, §2º inciso VI e §2º-A do Código Penal. 
18 Artigo 1º, inciso I da Lei nº 8072/1990. 
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4 A AÇÃO PENAL RELATIVA AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E 

CULPOSA CONTRA A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

 

 No presente capítulo serão abordados, inicialmente, os aspectos principais 

concernentes à ação penal – em especial a pública incondicionada e condicionada à 

representação da vítima – e à lesão corporal. Em seguida, será exposta a controvérsia a 

respeito do tipo de ação penal a ser aplicado aos crimes de lesão corporal leve e culposa em 

sede de violência doméstica e familiar, que culminou no julgamento do REsp 1.097.042 pelo 

STJ e da ADI 4.424 pelo STF. 

 

4.1 Ação penal 

 

O direito de ação pode ser conceituado como um direito subjetivo público de obtenção 

da tutela jurisdicional, ou seja, de uma decisão prolatada pelo juiz para a solução de 

determinada situação, através da correta aplicação das normas jurídicas. A ação penal, por sua 

vez, tem como objetivo determinar o autor de determinada infração penal e, através de um 

processo justo e baseado em provas válidas e concretas, condená-lo a uma sanção penal 

proporcional ao ato ilícito praticado (GRECO, 2015, p.765-766). 

Para que ocorra o efetivo exercício do direito de ação penal, é necessária a observância 

de alguns requisitos indispensáveis, denominados de condições da ação. São estes a 

legitimidade das partes, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a justa causa, 

ou seja, a existência de um suporte probatório mínimo – indícios de autoria e materialidade do 

crime – que fundamente o pedido condenatório (GRECO, 2015, p. 766-770). 

A ação penal possui as seguintes espécies: ação penal pública incondicionada, de 

titularidade do Ministério Público, sem qualquer condição para o seu exercício; a ação penal 

pública condicionada à representação, também de titularidade do Ministério Público, mas 

dependente da vontade do ofendido, expressa por meio da representação; a ação privada 

propriamente dita, de titularidade do ofendido, promovida mediante queixa-crime; e a ação 

privada subsidiária da pública, quando há a possibilidade de titularidade da ação penal pública 

pelo ofendido por não ter sido proposta no prazo legal pelo Ministério Público, sendo assim 

uma titularidade subsidiária.  

De acordo com o artigo 100 do Código Penal, em regra a ação penal será pública, 

somente sendo excepcionada expressamente pela lei, caso em que será privada. Dentre as 
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ações penais públicas, por sua vez, a ação incondicionada é a regra, salvo quando expresso em 

lei a necessidade de representação ou requisição19. 

Para fins do presente trabalho, serão analisadas detalhadamente a ação penal pública 

incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. 

 

4.1.1 Ação penal pública incondicionada 

 

A ação penal pública incondicionada é a regra geral, sendo de titularidade do 

Ministério Público que a promoverá por meio da denúncia, sem necessidade de manifestação 

de vontade do ofendido ou de qualquer pessoa, podendo propor até mesmo contra a vontade 

da vítima (AVENA, 2017, p.174). 

Essa espécie de ação obedece ao princípio da obrigatoriedade, segundo o qual é 

obrigação do Ministério Público promover a ação se existentes indícios suficientes de autoria 

e materialidade do fato – obtidos através do inquérito ou de quaisquer provas das quais o 

membro do Parquet tenha conhecimento - não podendo desistir no curso do processo, o que 

consiste no princípio da indisponibilidade20.  

Devido à essa obrigação, qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério 

Público, fornecendo-lhe informações por escrito21, podendo o juiz ou os tribunais remeterem 

as cópias e documentos necessários ao Parquet se verificarem a existência de algum crime de 

ação pública22. 

Também se fundamenta no princípio da oficialidade, segundo o qual os atos 

processuais ocorrerão por meio do Ministério Público – órgão oficial do Estado – e não por 

meio de particular e da divisibilidade, que consiste na possibilidade de ser ajuizada a ação 

apenas em relação a um dos supostos autores do crime e, posteriormente, denunciar os 

demais23. 

 

4.1.2 Ação penal condicionada à representação 

 

                                                 
19 Artigo 24 do Código de Processo Penal. 
20 Artigo 42 do Código de Processo Penal. 
21 Artigo 27 do Código de Processo Penal. 
22 Artigo 40 do Código de Processo Penal. 
23 A incidência desse princípio na ação penal pública incondicionada é defendida tanto pelo STF (HC 

1044356/RJ e HC 117589/SP) quanto pelo STJ (HC 178406/RS e APn 691/DF), contradizendo o 

posicionamento majoritário da doutrina, que entende pela prevalência da indivisibilidade (ALVES, 2016). 
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A ação penal pública condicionada à representação, também de titularidade do 

Ministério Público, possui como condição de procedibilidade a manifestação do ofendido 

quanto à informação da prática da infração penal e ao desejo de que seja instaurada a 

persecução penal, consubstanciada na representação24. 

Quanto à representação, consiste num direito de manifestação do ofendido, de seu 

procurador com poderes especiais ou de seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, no 

caso de sua morte ou ausência declarada judicialmente, devendo ser exercido no prazo de seis 

meses, contados da data do conhecimento do autor do fato, sob pena de decadência25. 

Importante ressaltar que a representação não obriga o Ministério Público a instaurar a 

ação penal, podendo requerer o arquivamento do inquérito policial ou das peças de 

informação. No entanto, uma vez entendido pela instauração da ação, deve a denúncia se ater 

apenas aos fatos informados na manifestação do ofendido, podendo somente enquadrar os 

crimes em tipos legais diversos dos informados pela vítima (ALVES, 2016, p.191). 

Em relação ao crime de lesão corporal culposa de competência do JECRIM e aos 

crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, entende o STJ e o STF 

que a lavratura do boletim de ocorrência pela autoridade policial supre a representação, 

conforme decisões do STJ no HC nº 7-771-SP e HC nº 101742 e do STF no HC nº 73.226-7 

(ALVES, 2016, p.192). 

É possível que haja o arrependimento – expresso ou tácito - por parte do ofendido em 

relação a sua representação, o que é denominado como retratação. No entanto, a lei só permite 

que ocorra antes do oferecimento da denúncia26 ou antes do momento do recebimento da 

denúncia, em audiência perante o juiz, nos casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher em que caiba a ação penal pública condicionada à representação27. 

 

4.2 Lesão corporal 

 

O crime de lesão corporal está tipificado no artigo 129 do Código Penal, objetivando a 

proteção do bem jurídico da integridade física e da saúde. Assim, incorrerá em lesão corporal 

toda e qualquer ação ou omissão que cause danos à normalidade anatômica, fisiológica ou 

mental do corpo humano ou agrave uma situação já existente (GRECO, 2017, p.203-204).  

                                                 
24 Artigo 24 do Código de Processo Penal. 
25 Artigos 39, 24,  §1º  e 38 do Código de Processo Penal. 
26 Artigo 25 do Código de Processo Penal. 
27 Artigo 16 da lei nº 11.340/2006. 
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O tipo pode ser classificado, quanto ao elemento subjetivo, como lesão dolosa simples, 

qualificada, privilegiada ou culposa e quanto à intensidade, como lesão leve, grave, 

gravíssima e seguida de morte (CUNHA, 2015, p. 97). 

O caput prevê a lesão corporal leve dolosa simples, dispondo que a pena será de 

detenção de três meses a um ano. Logo, aplica-se o rito disposto na lei nº 9099/1995 com 

todas as suas peculiaridades, sendo assim adotada a ação penal pública condicionada à 

representação28, exceto nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

se verificará a seguir no julgamento da ADI nº 4.424 pelo STF. 

O §1º, por sua vez, prevê os casos de lesão corporal grave dolosa qualificada, 

caracterizada quando resultar de incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta 

dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de 

parto. Neste caso, a pena será de reclusão de um a cinco anos, aplicando-se o rito comum do 

Código de Processo Penal, sendo a ação penal pública incondicionada. 

No §2º, a lei trata da lesão corporal gravíssima, também dolosa qualificada, que 

ocorrerá quando resultar em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, 

perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto, 

sendo a pena de reclusão de dois a oito anos, sendo a ação penal também pública 

incondicionada. 

O §3º trata da lesão corporal seguida de morte dolosa qualificada, sendo necessário 

verificar-se que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, sendo a 

pena de reclusão de quatro a doze anos e a ação também pública incondicionada. 

Os parágrafos 4º e 5º tratam dos casos de lesão corporal dolosa privilegiada, podendo 

a pena ser diminuída de um sexto a um terço se o crime foi cometido “por motivo de relevante 

valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima” ou substituí-la por multa, o que também pode ocorrer que as lesões 

forem recíprocas. 

A lesão corporal culposa é disposta no §6º, com pena de detenção de dois meses a um 

ano. Neste caso, também se aplica a lei nº 9099/1995, sendo a ação penal pública 

condicionada à representação29. Se as consequências do crime atingirem de forma grave o 

próprio agente, a sanção penal torna-se desnecessária, podendo o juiz deixar de aplicar a 

pena30. 

                                                 
28 Artigo 88 da Lei nº 9099/1995. 
29 Artigo 88 da Lei nº 9099/1995. 
30 Artigo 129, §8º do Código Penal. 
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A lesão corporal preterdolosa ou majorada ocorre quando praticada contra menor de 

quatorze ou maior de sessenta anos ou se praticado por milícia privada ou grupo de 

extermínio, ou no caso de lesão corporal culposa, se resultar de “inobservância de regra 

técnica de profissão, arte ou ofício ou se o agente deixar de prestar socorro à vítima, não 

procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante”31, 

podendo a pena ser aumentada em um terço, conforme dispõe o §7º. 

Os parágrafos 9º a 11 tratam da lesão corporal em situação de violência doméstica, 

tendo sido incluídos pela lei nº 10.886/2004 e alterados pela lei nº 11.340/2006. É prevista 

pena de detenção de três meses a três anos para os casos de lesão corporal leve contra 

familiares ou contra quem o agente estabeleceu uma relação de convivência ou ainda, se 

praticou prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, não 

importando se a vítima é do sexo feminino ou masculino. 

Nos casos de lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte32 praticadas nessas 

mesmas circunstâncias ou ainda, sendo a lesão corporal leve praticada contra pessoa portadora 

de deficiência, aumenta-se a pena em um terço. 

 

4.3 Controvérsias acerca da ação penal nos casos de lesão corporal leve e culposa contra a 

mulher vítima de violência doméstica e familiar 

 

Até o advento da lei nº 9099/1995 os crimes de lesão corporal leve e culposa deveriam 

seguir o procedimento da ação penal pública incondicionada, ante a falta de disposição 

expressa no Código Penal sobre eventual necessidade de representação, atendendo à regra 

geral disposta no artigo 100 do Código Penal, combinado com o artigo 24 do Código de 

Processo Penal. 

Ocorre que com o surgimento da lei de Juizados Especiais, ficou determinado em seu 

artigo 88 que nos casos de tais crimes – agora considerados de menor potencial ofensivo - a 

ação penal será condicionada à representação do ofendido (BRASIL, 2012). Desta forma, os 

crimes de lesões corporais leves e culposas passam a ser de ação penal pública condicionada, 

ao passo que os crimes de lesões corporais graves, gravíssimas ou seguidas de morte 

permanecem sob o procedimento da ação pública incondicionada. 

A lei nº 11.340/2006 – conforme já visto – afasta a aplicação da lei nº 9099/1995 aos 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, dispondo em seu artigo 41 que “aos 

                                                 
31 Artigo 121, §4º do Código Penal. 
32 Previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 129 do Código Penal. 
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crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da 

pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”. Desta forma, 

entendeu-se que a representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa deixaria de ser 

exigida, voltando a vigorar o procedimento da ação pública incondicionada. 

No entanto, os artigos 12, inciso I e 16 dispõem: 

 

 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito 

o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 

seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo 

Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, 

se apresentada; 

 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de 

que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 

audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 

denúncia e ouvido o Ministério Público.  

 

 

Ao tratar da necessidade de representação, o texto da lei Maria da Penha gerou 

inúmeras divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da ação penal relativa aos crimes 

de lesão corporal leve e culposa contra a mulher vítima de violência doméstica e familiar 

(BRASIL, 2012).  

Ora, em tais casos, foi interesse do legislador retirar a condição de procedibilidade das 

ações penais consubstanciada na representação? A proibição da aplicação da lei dos juizados 

especiais a tais crimes abarca todas as suas disposições ou apenas as medidas 

despenalizadoras, tão criticadas pelo movimento feminista? Qual tipo de ação penal reflete os 

fins sociais aos quais se dirige a lei Maria da Penha e protege de forma mais efetiva os 

direitos da mulher vítima de violência? 

Nos Tribunais surgiram diversas decisões favoráveis aos dois tipos penais. Em sede do 

STJ, a favor da ação penal pública incondicionada tem-se as decisões do Habeas Corpus (HC) 

108.098/PE, REsp 1.050.276/DF, HC 91.540/MS e HC 130.000/SP, dentre outras. 

Defendendo a ação penal pública condicionada à representação, as decisões do HC 

110965/RS, HC 137620/DF, HC 113.608/MG, dentre outras. 

Foi então que, na decisão do Recurso Especial Repetitivo nº 1.097.042 proferida em 

2010, a Terceira Seção do STJ acordou, por maioria de votos, que a ação penal nos crimes de 

lesão corporal leve contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar é pública condicionada à 

representação da vítima, negando provimento ao recurso. Dispõe a ementa: 
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RECURSO ESPECIAL REPETITIVO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE 

LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À 

REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO IMPROVIDA. 

1. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da 

mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública condicionada à representação da 

vítima. 

2. O disposto no art. 41 da Lei 11.340/2006, que veda a aplicação da Lei 9.099/95, 

restringe-se à exclusão do procedimento sumaríssimo e das medidas 

despenalizadoras.  

3. Nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha, a retratação da ofendida somente 

poderá ser realizada perante o magistrado, o qual terá condições de aferir a real 

espontaneidade da manifestação apresentada. 

4. Recurso especial improvido.  

 

 

O recurso foi interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios que determinou a necessidade de representação da vítima no crime disposto no 

artigo 129, §9º do Código Penal, interpretando a proibição do artigo 41 da lei nº 11.340/2006 

apenas em relação aos benefícios concedidos pela lei de juizados especiais, como a transação 

penal e a suspensão condicional do processo. 

O recurso repetitivo, de relatoria do Ministro Napoleão Filho, teve três votos vencidos 

– dos Ministros Napoleão Filho, Og Fernandes e Haroldo Rodrigues – contra cinco votos 

vencedores – dos Ministros Jorge Mussi, Celso Limongi, Nilson Naves, Arnaldo Lima e 

Maria Moura. 

Os votos vencidos fundamentaram seus argumentos principalmente no raciocínio 

lógico-jurídico a respeito da proibição do artigo 41 da lei Maria da Penha, defendendo que 

uma vez proibida a aplicação da lei nº 9099/1995 aos crimes de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, exclui-se também a aplicação do artigo 88, voltando a ser pública 

incondicionada a ação penal relativa ao crime de lesão corporal leve (BRASIL, 2010).  

Ainda, defenderam que se o objetivo da lei nº 11.340/2006 foi punir mais severamente 

os agressores, não seria correto garantir a eles benefícios processuais. Por fim, argumentaram 

que esse tipo de violência consiste num assunto de relevante interesse público, devendo o 

Estado agir para impedir a perpetuação das agressões. 

Por sua vez, os votos vencedores pautaram-se na defesa do direito de liberdade de 

escolha da mulher em representar ou não contra o agressor, na composição dos conflitos 

familiares como melhor forma de pacificação, no princípio da preservação da família, na 

comparação com o crime de estupro – que necessita de representação da vítima para a 
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instauração/prosseguimento da ação penal – e no desestímulo à notícia-crime pelas vítimas 

como principal consequência da ação penal ser incondicionada (BRASIL, 2010). 

Ainda, foi levantada a questão do papel do direito penal em tais crimes, 

argumentando-se que existem outros meios e ramos do direito melhor capacitados e com 

maiores chances de efetividade na solução do conflito. Tais argumentos serão abordados com 

maior profundidade no próximo capítulo do presente trabalho. 

 

4.3.1 Controle de constitucionalidade da lei Maria da Penha: ADC 19 e ADI 4.424 

 

Para solucionar as controvérsias judiciais existentes nos Tribunais acerca da aplicação 

da lei nº 11.340/2006 e de sua constitucionalidade, foi ajuizada pelo Presidente da República 

– representado pela Advocacia-Geral da União - perante o STF a ação declaratória de 

constitucionalidade nº 19 em 2007, objetivando a declaração de constitucionalidade dos 

artigos 1º, 33 e 41 da lei Maria da Penha. 

Ao presente trabalho interessa a constitucionalidade do artigo 41 da lei, criticada 

devido à suposta afronta ao artigo 98, inciso I da Constituição Federal de 1988, que prevê a 

criação dos juizados especiais (BRASIL, 2012).  

Defendendo sua completa harmonia com os preceitos constitucionais, argumenta-se na 

exordial que a seleção de critérios para a definição da competência dos juizados é plenamente 

cabível ao legislador infraconstitucional, que não está impedido de selecionar outros 

requisitos - além do quantitativo de pena - para a definição de crimes de menor potencial 

ofensivo. Dispõe ainda que os institutos despenalizadores foram afastados devido à ineficácia 

dessas medidas, o que pode ser comprovado pelos dados estatísticos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 

A ADC nº 19 foi julgada procedente por unanimidade em fevereiro de 2012 – em 

julgamento conjunto com a ADI nº 4.424 - declarando a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 

e 41 da lei nº 11.340/2006, por entender que se coadunam perfeitamente com as disposições 

constitucionais e seus princípios, pacificando assim o tema (BRASIL, 2012). 

Paralelamente a esta ação, foi proposta pelo Procurador-Geral da República em de 

2010 a ADI nº 4.424:  

 

 

para que se confira interpretação conforme a Constituição aos artigos 12, I, 16 e 41 

da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) no sentido que (i) a Lei 9.099/95 não se 

aplica, em nenhuma hipótese, aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da 
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Penha; (ii) o crime de lesões corporais consideradas de natureza leve, praticadas 

contra a mulher em ambiente doméstico, processa-se mediante ação penal pública 

incondicionada; (iii) os dispositivos referidos têm aplicação a crimes que se 

processam mediante representação, por previsão legal distinta da Lei 9.099/95. 

 

 

Defendeu-se, em primeiro lugar, que interpretar os dispositivos da lei Maria da Penha 

no sentido da dependência da representação para a ação penal implica em violação ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, posto que perpetuaria as agressões, que acarretam 

um grave comprometimento emocional às vítimas, observando as lesões corporais a partir de 

um “modelo social”, e não somente “biomédico” (PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA, 2010, p.7-10). 

Também violaria o princípio da igualdade, sob a sua concepção material, tendo em 

vista que tais crimes ocasionam para as vítimas danos desproporcionais, incompatíveis com a 

isonomia prevista na Carta Magna como direito fundamental, sendo necessário observar o 

disposto no artigo 5º, inciso XLI da Constituição Federal de 1988: “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (PROCURADOR-GERAL 

DA REPÚBLICA, 2010, p.11-14). 

A inicial rebate o argumento utilizado pelos defensores da ação pública condicionada à 

representação de que se deve observar os princípios da preservação da família, dispondo que a 

própria Constituição Federal, em seu artigo 226, §8º, estabelece a necessidade de proteção dos 

membros da família de forma individualizada, tendo estes prevalência sobre a entidade, 

quando submetidos à quadro de violência em suas relações (PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA, 2010, p.14-15). 

Também defende o caráter público de tais questões, posto que correspondem a grave 

violação de direitos humanos, não podendo ser toleradas pelo Estado, ainda que o 

processamento do agressor não seja o interesse da vítima. Finalmente, dispõe que a 

necessidade de representação viola o princípio da proibição da proteção deficiente, derivado 

do princípio da proporcionalidade (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, 2010, p.16-

19).  

A ADI foi julgada procedente – em conjunto com a ADC nº 19 – em fevereiro de 

2012, por maioria de votos, interpretando conforme a Constituição os artigos 12, inciso I e 16 

da lei nº 11.340/2006, firmando o entendimento de que a ação penal nos crimes de lesão 

corporal, independentemente de sua extensão ou classificação, praticados contra a mulher no 

âmbito doméstico e familiar é de natureza pública incondicionada (BRASIL, 2012).  
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Votaram a favor da ação penal pública incondicionada os Ministros Marco Aurélio, 

Celso de Mello, Ayres Britto, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, 

Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Defendendo a improcedência da ação, 

votou apenas o Ministro Cezar Peluso, então presidente do Plenário da Suprema Corte.  

No capítulo seguinte, far-se-á uma análise comparativa e reflexiva dos argumentos 

favoráveis à ação penal pública incondicionada e à ação penal pública condicionada à 

representação, presentes tanto nos votos dos Ministros do STJ em sede do REsp 1.097.042 e 

dos Ministros do STF na ADI Nº 4.424, quanto nas doutrinas e artigos acadêmicos sobre o 

assunto. 

 

4.3.2 Súmula 542 do STJ 

 

A lei nº 9868/1999 - que trata do processo e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o STF – dispõe em 

seu artigo 28, parágrafo único que 

 

 

A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 

interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito 

vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 

federal, estadual e municipal. 

 

 

Portanto, a decisão proferida na ADI nº 4.424 que assentou a natureza incondicionada 

da ação penal relativa ao crime de lesão corporal contra a mulher em âmbito familiar e 

doméstico passou a vincular todas as decisões judiciais a respeito do tema.  

Neste sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou em 26/08/2015 

a súmula nº 542, que dispõe que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante 

de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, pacificando, portanto, o 

tema no Tribunal. 
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5 PRINCIPAIS ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À AÇÃO PENAL PÚBLICA 

INCONDICIONADA E CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO 

 

No presente capítulo serão elencados os principais argumentos referentes ao tipo de 

ação penal a ser aplicado aos crimes de lesão corporal leve e culposa em sede de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, utilizando para isto os votos dos Ministros do STJ e do 

STF quando do julgamento da questão e o posicionamento de importantes juristas e 

acadêmicos. 

Inicialmente, serão listadas as principais teses defensivas da ação penal pública 

incondicionada e posteriormente, os argumentos favoráveis à ação condicionada à 

representação. 

 

5.1 Ação pública incondicionada 

 

A corrente que defende a aplicação da ação penal pública incondicionada aos crimes 

de lesão corporal leve e culposa contra a mulher vítima de violência doméstica e familiar 

fundamenta sua opção tanto sob o aspecto jurídico, quanto pela ótica da melhor proteção da 

vítima, conforme se verificará a seguir. 

 

5.1.1 Obediência aos princípios constitucionais e direitos fundamentais 

 

Ao longo da petição inicial elaborada pelo Procurador-Geral da República e dos votos 

dos Ministros do STF referentes ao julgamento da ADI nº 4424, encontram-se diversas 

referências a princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, igualdade 

material ou substancial, princípio da proibição da proteção deficiente – corolário do princípio 

da proporcionalidade – dentre outras disposições da Carta Maior. 

 

5.1.1.1 Dignidade da pessoa humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República 

Federativa do Brasil33, orientando a aplicação e interpretação do ordenamento jurídico no 

sentido da proteção efetiva dos direitos fundamentais inerentes ao ser humano e essenciais à 

                                                 
33 Artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. 
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sua existência digna, como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à igualdade, dentre outros 

(DONIZETTI, 2012).  

Desta forma, a proteção da mulher e a coibição da violação de seus direitos 

fundamentais coadunam-se perfeitamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

devendo consistir num parâmetro a orientar todas as ações do Estado e a intepretação e 

aplicação das normas jurídicas pelos operadores de Direito.  

Nesse sentido, defende o Procurador-Geral da República (2010, p.9-10) que 

condicionar a ação penal à representação da vítima, não garantindo uma resposta penal 

adequada, colabora para a perpetuação da violência física contra a mulher, violando assim o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda, tal interpretação reduz a violência contra a 

mulher a um “modelo biomédico” de lesão corporal, sem contemplar suas consequências 

biológicas, psicológicas e sociais, o que também viola o fundamento da República. 

O Ministro Marco Aurélio – relator da ADI 4.424 – defende em seu voto que a 

necessidade de tratamento normativo desigual em relação a mulher tem como base a 

dignidade da pessoa humana, dada a condição hipossuficiente da vítima de violência 

doméstica e familiar, sendo necessária uma intervenção estatal positiva para a proteção de 

seus direitos (BRASIL, 2012, p.11).  

Por sua vez, defende a Ministra Rosa Weber que diversos fatores obstaculizam a 

denúncia pelas vítimas, que são submetidas “a forte coação moral e domínio psicológico, a 

colocando em situação de vulnerabilidade física e emocional (...)”. Desta forma, exigir desta 

mulher que tanto sofre a representação contra seu agressor viola claramente a dignidade da 

pessoa humana (BRASIL, 2012, p.40). 

O Ministro Luiz Fux, ao tratar da visão kantiana a respeito do princípio - definindo a 

dignidade como uma propriedade imaterial essencial que se sobrepõe a qualquer bem material 

– argumenta que a necessidade de representação tem como consequência a proteção 

incompleta e deficiente deste direito fundamental, afrontando tal cláusula pétrea, sendo 

necessário que a repressão à violência doméstica ocorra ex officio (BRASIL, 2012, p.50). 

 

5.1.1.2 Igualdade material ou substancial 

 

Preconiza o artigo 5º, caput da Constituição Federal de 1988 que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)” e em seu inciso I que “homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. O princípio da 

igualdade, portanto, configura direito fundamental e cláusula pétrea, proibindo tanto o 
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legislador quanto o aplicador da lei de estabelecer tratamento discriminatório a qualquer 

pessoa em razão de sua raça, cor, sexo ou crença (PAULO; ALEXANDRINO, 2017, p.116). 

Tal princípio – do qual derivam diversos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal de 1988 – pode ser dividido em duas espécies: igualdade formal e 

igualdade material ou substancial. A igualdade formal fundamenta-se no tratamento 

igualitário conferido pela lei aos indivíduos e a subordinação de todos à legislação, de forma 

equânime (SILVA, 2017).  

A igualdade material ou substancial, por sua vez, fundamenta-se no preceito que 

garante o tratamento dos iguais de maneira igual e dos desiguais de forma desigual, na medida 

de suas desigualdades. Desta forma, tal princípio não veda o tratamento diferenciado dos 

indivíduos, que pode ser estabelecido pela lei de forma razoável a fim de equilibrar as 

diferenças existentes e compensar as desvantagens vivenciadas por integrantes de grupos 

minoritários, através das chamadas “políticas de ação afirmativa” (PAULO; 

ALEXANDRINO, 2017, p.118-119). 

Justificam-se assim as políticas públicas e legislações voltadas à proteção da mulher – 

em especial a vítima de violência doméstica e familiar – dada a sua vulnerabilidade histórica e 

cultural, objetivando o equilíbrio de tais desigualdades. 

Nesse sentido, argumenta o Procurador-Geral da República (2010, p.11-12) que o 

condicionamento à representação resulta numa discriminação indireta, com a incidência 

desproporcional de efeitos nocivos às mulheres – o que define a chamada “teoria do impacto 

desproporcional” - consistindo assim numa violação ao princípio da igualdade material. 

O Ministro Marco Aurélio argumenta em relação ao princípio da igualdade sob a 

mesma justificativa dada em relação à dignidade da pessoa humana: é necessário um 

tratamento normativo desigual devido à notória desigualdade existente entre homens e 

mulheres (BRASIL, 2012, p.11).  

A Ministra Rosa Weber reproduz os argumentos utilizados em seu voto em sede do 

julgamento da ADC nº 19, onde defende que a garantia da igualdade material relativa à 

proteção das mulheres vítimas de violência doméstica só será efetivada através da atuação 

positiva do legislador. Ainda, argumenta que “deixar de tratar diferentemente, sem um 

objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente diferente, também é 

discriminar” (BRASIL, 2012, p.44).   

Assim também se posiciona o Ministro Luiz Fux (BRASIL, 2012, p.54-62), o Ministro 

Celso de Mello (BRASIL, 2012, p.81-90) e o Ministro Og Fernandes (BRASIL, 2010, p.27-

30). 
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Desta forma, entendem os Ministros que o condicionamento da ação penal à 

representação não representa a melhor opção no sentido da proteção dos direitos da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar, violando o princípio da igualdade material, posto 

que perpetua a desigualdade de gênero. 

 

5.1.1.3 Proibição da proteção deficiente 

 

Outro princípio indicado pelo Procurador-Geral da República (2010, p.16) em sua 

petição foi o princípio da proibição da proteção deficiente, que significa que a efetivação do 

princípio da proporcionalidade não se dá somente através da proteção contra os excessos do 

Estado, mas também no dever estatal de defender eficientemente os direitos fundamentais. 

Logo, exige-se do Estado uma atitude negativa - através da limitação de sua 

discricionariedade - e positiva, onde não pode abrir mão da proteção do direito penal e da 

aplicação de sanções penais e/ou administrativas para a proteção dos direitos fundamentais. 

Assim, a proteção deficiente é caracterizada geralmente por uma omissão do poder público 

em garantir o livre exercício de direitos fundamentais e a não violação a bens jurídicos 

garantidos constitucionalmente (SARLET, 2005 apud PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA, 2010, p. 16). 

Desta forma, argumenta na exordial que a ação condicionada obstaculiza a defesa de 

bens jurídicos fundamentais das mulheres vítimas de violência doméstica, caracterizando 

assim uma proteção insuficiente por parte do Estado na garantia de direitos 

constitucionalmente estabelecidos e defendidos pela lei Maria da Penha. Concordou com essa 

tese argumentativa o Ministro Luiz Fux em sede do julgamento da ADI nº 4424 (BRASIL, 

2012, p.52). 

 

5.1.1.4 Assistência aos integrantes da entidade familiar para a coibição da violência no âmbito 

de suas relações  

 

O artigo 226 da Constituição Federal de 1988 trata do princípio da proteção estatal da 

família, considerada a base da sociedade. Dispõe seu §8º que “o Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 

coibir a violência no âmbito de suas relações”.  

Defende o Procurador (2010, p.15) que a Constituição estabelece, portanto, a 

prevalência de cada integrante em relação à própria entidade familiar, quando ali houver uma 
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situação de violência. Desta forma, refuta o argumento dos defensores da ação penal 

condicionada à representação, que fundamentam sua defesa no princípio da preservação da 

unidade familiar. 

Entende o Ministro Marco Aurélio que deixar a cargo da vítima a atuação estatal nos 

casos de violência é esvaziar a proteção prevista em tal dispositivo constitucional e na lei 

Maria da Penha (BRASIL, 2012, p.12). Assim também entende a Ministra Rosa Weber 

(BRASIL, 2012, p.34), o Ministro Luiz Fux (BRASIL, 2012, p.58), o Ministro Dias Toffoli 

(BRASIL, 2012, p.63), o Ministro Napoleão Filho (BRASIL, 2010, p.10) e o Ministro 

Haroldo Rodrigues (BRASIL, 2010, p.33).  

  

5.1.2 Maior efetividade na proteção das mulheres 

 

A lei nº 11.340/2006 foi criada com o objetivo de coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher - em consonância com a Constituição Federal de 1988, convenções 

internacionais e o Informe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que 

tratou do caso de Maria da Penha (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, 2010, p.7). 

Assim, foi necessário adotar um procedimento mais rígido que o previsto na lei nº 

9099/1995 e punições mais severas, o que pode ser verificado no aumento da pena prevista 

para o crime de lesão corporal em situação de violência doméstica previsto no artigo 129, §9º 

do Código Penal, a criação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código 

Penal, dentre outras disposições. 

Nesse sentido, entende o Ministro Napoleão Filho (BRASIL, 2010, p.11): 

 

 

Parece fora de qualquer incerteza intelectual – digo-o com a máxima venia – não se 

admitir que uma lei criada para coibir e punir mais rigorosamente a prática de 

violência contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar seja interpretada de 

modo a acarretar benefício processual em favor do seu agente; em casos assim, 

melhor se buscar a função inibidora e repressiva da Lei Maria da Penha, ou a sua 

motivação sócio-histórica e ideológica (...) 

 

 

Assim, defende-se que a ação pública condicionada à representação não se coaduna 

com os fins sociais aos quais a lei Maria da Penha se destina e com a situação de 
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vulnerabilidade da mulher vítima de violência34. Exigir da vítima a atitude quase que 

“heroica” de representar contra o seu agressor é  

 

 

desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem 

como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a 

contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de 

violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves 

impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede de 

romper com o estado de submissão (BRASIL, 2012, p.12) 

 

 

No mesmo sentido entende o Ministro Napoleão Filho, defendendo que a exigência de 

representação ignora a existência de inúmeros fatores inibidores incidentes sobre as vítimas 

(BRASIL, 2010, p.11-12), que as impedem de denunciar seus agressores e manifestar 

livremente sua vontade, o que pode ser considerado como verdadeiro vício da vontade, 

conforme entendimento do Ministro Ricardo Lewandoswki (BRASIL, 2012, p. 67). 

Segundo dados apresentados no voto do Ministro Marco Aurélio (BRASIL, 2012, 

p.8), o indicie de renúncia à representação chegou a alcançar 90% dos casos, o que se dá 

justamente pelos fatores emocionais, psicológicos e socioeconômicos35 que inibem a livre 

manifestação da vontade da mulher. 

Portanto, é necessário que o Estado tutele essas mulheres e direcione o processamento 

penal do criminoso, de forma a evitar as constantes extinções de punibilidade que existiam 

devido à ausência de representação (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, 2010, p.20) 

e acabar com as interrupções das investigações policiais, pois por mais que todos os esforços 

dos agentes estatais fossem empreendidos na apuração do caso, de nada adiantava se a mulher 

não representasse para o início da ação penal (PENHA, 2015, p.23). 

Além disso, sendo a ação incondicionada, evita-se a constante e desnecessária – em 

muitos casos – manifestação da máquina judiciária, posto que a mulher representava contra o 

agressor, mas – inibida por diversos fatores – retratava-se em audiência. No entanto, novas 

agressões ocorriam e uma nova representação era feita, perpetuando um ciclo de violência e 

de instauração e arquivamento de processos penais. Desta forma, o conflito familiar nunca 

restaria solucionado. 

                                                 
34 O que desrespeitaria o artigo 4º da Lei nº 11.340/2006, que dispõe que “Na interpretação desta Lei, serão 

considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar”. 
35 Em muitos casos, a mulher depende economicamente do marido, não possuindo trabalho fora de casa. Isso 

acaba pressionando a vítima a não iniciar ou prosseguir com a persecução penal, posto que não terá meios para 

sustentar sua vida e de seus filhos. 
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Argumenta-se que em se tratando de direitos humanos, deve-se adotar a regra 

interpretativa da “primazia da norma mais favorável às vítimas”, tendo em vista a força 

expansiva de tais direitos, seu conteúdo essencial e a ponderação de bens e valores 

(MAZZUOLI apud PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, 2010, p.19). 

Quanto à tese levantada pelos que repudiam a ação incondicionada para tais crimes, de 

que isto feriria o direito de liberdade de escolha da mulher relativo aos seus assuntos privados, 

diz o Ministro Ayres Britto que em muitos casos “(...) a lei é que liberta, a liberdade é que 

escraviza” (BRASIL, 2012, p.78).  

Defendendo a ação incondicionada, dispõem Fausto Lima e Ana Paula Gonçalves 

(2006) 

 

 

Outro não poderia ser o entendimento, uma vez que os crimes que devem depender 

de representação são aqueles em que o interesse privado à intimidade das vítimas 

sobrepujam o interesse público em punir o crime. Em caso de violência doméstica, a 

solução é exatamente oposta. É interesse público que tal violência cesse, não 

podendo o Estado tolerá-la em nenhuma hipótese. Há muito a violência doméstica 

deixou de ser considerada um problema conjugal, familiar, em que não se mete a 

colher. A opção brasileira, por determinação constitucional, é pelo seu combate (...) 

 

 

Logo, sopesando os bens jurídicos da vida, saúde e integridade física com a liberdade 

de decisão, entende-se que prevalecem os primeiros, devendo ser protegidos por 

“transbordarem” do âmbito privado para o público, o que se enquadra nos preceitos 

constitucionais e nas normas internacionais de proteção de direitos humanos e da mulher. 

Desta forma, aplica-se a lei também “(...) à companheira que é conivente com a prática 

da violência, seja contra seus próprios filhos ou enteados e se mantém calada diante de 

tamanha desumanidade, acabando como cúmplice de seu cônjuge” (PENHA, 2015, p. 23). 

Ainda, tornar a ação pública incondicionada nos crimes de lesão corporal contribuiria 

para uma maior “impessoalidade” da condenação, posto que retiraria dos ombros da mulher o 

peso da culpa – imposto muitas vezes por sua própria família, pelo agressor ou por si mesma 

– pela punição de seu companheiro, o que é defendido pelo Ministro Joaquim Barbosa 

(BRASIL, 2012, p.29). 

 

5.1.3 Raciocínio lógico-jurídico dos artigos controversos 
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 A redação do artigo 41 da lei nº 11.340/2006 – que proíbe a aplicação da lei de 

juizados especiais aos crimes de violência doméstica – está perfeitamente relacionada com o 

processo de elaboração do diploma legal e os anseios dos movimentos feministas 

(PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, 2010, p.2-3). 

Até 1995, os crimes de lesão corporal leve e culposa enquadravam-se nos casos de 

ação penal pública incondicionada, dada a regra estabelecida no artigo 100 do Código Penal e 

24 do Código de Processo Penal de que, sendo a lei silente quanto ao tipo da ação ou eventual 

condição de procedibilidade, aplica-se o rito da ação pública incondicionada. 

Com o advento da lei nº 9099/1995, ficou estabelecido que aos crimes de lesão 

corporal leve e culposa – enquadrados no máximo de pena exigido para a classificação como 

crime de menor potencial ofensivo – seria exigida a representação do ofendido como condição 

de procedibilidade e instauração da ação penal36. 

Alguns anos depois, com o surgimento da lei Maria da Penha e a proibição prevista no 

artigo 41, entende-se que logicamente deixa-se de ser aplicado o artigo 88 da lei de juizados 

especiais aos tipos de lesão corporal leve e culposa contra a mulher no âmbito doméstico. 

Logo, não dispondo expressamente sobre a necessidade de representação, tais crimes 

voltariam a ser processados por meio da ação penal pública incondicionada, conforme 

posicionamento do Ministro Marco Aurélio (BRASIL, 2012, p.27). 

Logo, os artigos 12, I e 16 da lei nº 11.340/2006 tratam da representação referente aos 

crimes que ainda se submetem a essa condição, como os crimes de ameaça, crimes contra a 

honra, estupro, dentre outros, conforme conclui o Procurador-Geral da República (2010, 

p.20), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios enquanto recorrente no REsp 

1.097.042 perante o STJ (BRASIL, 2010, p.3), o Ministro Napoleão Filho (BRASIL, 2010, 

p.8), o Ministro Og Fernandes (BRASIL, 2010, p.29) e o Ministro Haroldo Rodrigues 

(BRASIL, 2010, p.33). 

Nesse sentido, também entende Maria Berenice Dias (2006, p.9), José Joveli (2006), e 

Guilherme Nucci (2007, p.585/586). Renato Lima (2016, p.260-261) também defende a ação 

incondicionada: 

 

 

Primeiro, porque o art.88 da Lei nº 9099/1995 foi derrogado no tocante à Lei Maria 

da Penha, já que o art. 41 da Lei nº 11.340/2006 expressamente afasta a aplicação da 

Lei dos Juizados às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Segundo, porque o escopo de cada uma dessas leis é absolutamente distinto: 

enquanto a Lei nº 9099/1995 busca evitar o início do processo penal, a Lei Maria da 

                                                 
36 Artigo 88 da Lei nº 9099/1995. 
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Penha busca punir com maior rigor o agressor que age às escondidas nos lares, 

pondo em risco a saúde de sua família. 

 

 

Portanto, ao analisar os principais argumentos que sustentam a ação penal pública 

incondicionada como melhor opção para os crimes de lesão corporal em casos de violência 

doméstica, percebe-se uma grande preocupação em interpretar os dispositivos da lei Maria da 

Penha da melhor forma possível para a vítima e para o âmbito jurídico.  

 

5.2 Ação penal pública condicionada à representação 

 

A corrente que defende a representação como condição para a instauração e 

prosseguimento da ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência 

doméstica também possui argumentos jurídicos – especialmente relativos à princípios e 

direitos fundamentais – mas tem como principal foco a perspectiva da ofendida e a melhor 

proteção possível a todos os seus direitos, conforme exposto a seguir. 

 

5.2.1 Defesa da autonomia da mulher 

 

O principal argumento utilizado pelos que defendem a representação diz respeito ao 

direito fundamental de liberdade para fazer as suas escolhas, ou seja, a autonomia da mulher. 

Tornar a ação penal incondicionada significaria retirar da mulher – que ao longo da História já 

teve tantos direitos subtraídos – o poder de decidir o rumo de sua vida, os caminhos que 

deseja seguir, a opção entre submeter a um processo criminal ou não aquele que – na maioria 

dos casos – é seu companheiro e/ou pai de seus filhos37. 

Analisando a história da luta feminista – como brevemente feito no presente trabalho – 

percebe-se a clara intenção de conferir às mulheres o direito à liberdade e autonomia. 

Historicamente “escondida” por trás do pai ou marido, era necessário romper com o padrão 

social que conferia ao homem o direito de propriedade de sua esposa ou filha, garantido a elas 

o direito de expressar suas opiniões e fazer suas próprias escolhas. 

Assim, durante a luta feminista, importantes bandeiras como a liberdade de seu corpo 

e de suas opções sexuais foram e continuam sendo levantadas, no sentido de garantir à mulher 

o empoderamento necessário para definir seu próprio destino. 

                                                 
37 Nos casos de lesão corporal dolosa contra a mulher registrados no estado do Rio de Janeiro ao longo do ano de 

2016, 52% foram praticados por ex ou atuais companheiros das vítimas, conforme o Dossiê Mulher 2017, 

publicado pelo Instituto de Segurança Pública (2016).  
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Nesse sentido, entende-se que a tutela estatal de forma incondicionada, nos casos de 

violência doméstica por meio de lesões corporais leves e culposas, retira da mulher sua 

autonomia em optar pela persecução criminal ou não de seu companheiro, conforme o voto do 

Ministro Cezar Peluso na ADI nº 4424 (BRASIL, 2012, p.92). Conforme ensinamento de 

Maria Karam (2007, p.48-53): 

 

 

Quando se insiste em acusar da prática de um crime e ameaçar com uma pena o 

parceiro da mulher contra sua vontade, está se subtraindo dela, formalmente 

ofendida, seu direito e seu anseio a livremente se relacionar com aquele parceiro por 

ela escolhido. Isto significa negar-lhe o direito à liberdade de que é titular para tratá-

la como coisa fosse, submetida à vontade de agentes do Estado que, inferiorizando-a 

e vitimizando-a, pretendem saber o que seria melhor para ela, pretendendo punir o 

homem com quem ela quer se relacionar e sua escolha há de ser respeitada, pouco 

importando se o escolhido é, ou não, um 'agressor' - ou que, pelo menos, não deseja 

que seja punido. 

 

 

Segundo os votos dos Ministros Cezar Peluso (BRASIL, 2012, p.92-93) e Jorge Mussi 

(BRASIL, 2010, p.21-23), a condenação criminal indesejada pela mulher – posto que na 

maioria dos casos ocorre a rápida reconciliação com seu companheiro (CUNHA, 2015, p.115) 

- pode trazer consequências imprevisíveis tanto para a vítima, quanto para a sua família. 

Conforme entendimento do Ministro Arnaldo Lima (BRASIL, 2010, p.41), “(...) o 

relacionamento amoroso, familiar ou doméstico é inerente ao direito de personalidade e, como 

tal, pode ser exercido pela mulher independentemente da existência de uma ação penal contra 

o seu eventual ofensor, o que efetivamente ocorre em boa parte dos casos (...)”. Logo, 

coaduna-se com os anseios femininos e com a lei nº 11.340/2006 a interpretação que confere 

à mulher o direito de escolha. 

Carolina Medeiros e Marília de Mello (2015) dispõem que pesquisas apontam para o 

fato de que muitas vezes a mulher não deseja a condenação penal de seu companheiro, mas 

tão somente que as agressões tenham um fim e que a paz familiar seja restabelecida. A 

punição do ofensor em tais casos gera na vítima a sensação de culpa por ter causado ao seu 

companheiro um mal maior do que o que ele lhe causou, além de lhe deixar desamparada 

afetiva e economicamente. 

Ainda, contrariar a vontade da vítima, iniciando a persecução penal, pode ocasionar a 

utilização de diversos meios para impedir a condenação, como a modificação constante de 

depoimentos (MEDEIROS; MELLO, 2015) e a invocação de situações fáticas para 

descaracterizar a agressão e acarretar, assim, a absolvição por carência de provas, conforme 
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entendimento do Ministro Arnaldo Lima (BRASIL, 2010, p.42). Logo, não estaria assim 

solucionado o problema da violência. 

 

5.2.2 Observância do princípio da proteção da família 

 

A instituição familiar – considerada pela Constituição Federal de 1988 como base da 

sociedade38 - tem como principal finalidade a educação e a formação de seus membros, 

independentemente de suas inúmeras modalidades de organização, o que justifica a proteção 

estatal conferida pela Carta Magna, que decorre do fundamento da República Federativa do 

Brasil da dignidade da pessoa humana (MAIA, 2007). 

Os crimes praticados no âmbito doméstico contra a mulher, além das agressões 

provocadas na vítima, afetam toda a família, principalmente os filhos, gerando enormes 

consequências para todos. Nesse sentido, entendeu o Ministro Cezar Peluso (BRASIL, 2012, 

p.93) que 

 

 

Nós estamos concentrados na situação da mulher, que merece, evidentemente, todas 

as nossas preocupações, merece toda a proteção do ordenamento jurídico. Isso é 

coisa indiscutível. Mas assim o legislador, como o constituinte levaram em 

consideração, como valores, que têm que ser de algum modo compatibilizados, a 

necessidade da proteção da condição da mulher e a necessidade da manutenção da 

situação familiar, em que está envolvida não apenas a condição da mulher ou a 

condição do parceiro, mas também filhos, netos, outros parentes, e que constituem 

elemento fundamental na mecânica da sociedade. 

 

 

Desta forma, defende-se que a representação garante de forma mais efetiva a 

manutenção da instituição familiar e a pacificação dos conflitos que a envolvem, posto que 

confere a oportunidade da mulher e de seu companheiro se reconciliarem, caso seja possível, 

sem a necessidade da intervenção estatal penal. 

No entanto, isso não significaria a manutenção do ofensor na entidade familiar ou que 

o Estado estaria ignorando tais situações de violência, mas sim que a opção da mulher, livre e 

consciente, é a mais acertada, devendo ser respeitada, conforme o Ministro Arnaldo Lima 

(BRASIL, 2010, p.42). 

 

5.2.3 Inibição da notícia-crime pela mulher 

 

                                                 
38 Artigo 226, caput da Constituição Federal de 1988. 
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Uma grande preocupação demonstrada pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento da 

ADI nº 4424 foi a possibilidade de a ação penal incondicionada inibir as mulheres de 

noticiarem os crimes de lesão corporal, pelo medo das consequências da eventual condenação 

de seu companheiro e por saberem que não poderão mais voltar atrás em suas decisões 

(BRASIL, 2012, p.17-18). 

Tal consequência acabaria impedindo a coibição da violência contra a mulher, uma 

vez que na maioria dos casos esses crimes ocorrem no lar das vítimas e somente elas e seus 

agressores sabem da ocorrência das lesões corporais. Logo, mesmo que haja a possibilidade 

de terceiros noticiarem o crime, seriam casos excepcionais (BRASIL, 2012, p.92).  

Segundo Maria Berenice Dias (2007, p. 124-125): 

 

 

Legislações muito rígidas desestimulam as mulheres agredidas a denunciarem 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 a impunidade. 

 

 

Ainda, argumenta o Ministro Arnaldo Lima que a obrigatoriedade da ação penal 

conduz a vítima ao isolamento, posto que gera o medo de ver seu companheiro ser condenado 

criminalmente contra a sua própria vontade, impedindo-a de tornar pública a violência sofrida 

(BRASIL, 2012, p.41). 

Buscando dados estatísticos que pudessem informar o número de registros de 

ocorrência realizados pelas mulheres antes e após a decisão do STF pela incondicionalidade 

da ação penal para assim comprovar a inibição ou não da notícia-crime, verificou-se através 

do Dossiê Mulher 2017 - publicado pelo Instituto de Segurança Pública, relativo ao Estado do 

Rio de Janeiro (2016) – que o número de lesões corporais dolosas registradas de 2012 a 2016 

reduziu 23% (vinte e três por cento)39.  

A redução pode significar tanto a diminuição do número de notícias-crime quanto a 

redução da ocorrência das agressões. Portanto, é difícil quantificar tais crimes com dados 

estatísticos que tomam como base o número de registros de ocorrência. Por ser uma violência 

que ocorre, na maioria dos casos, no espaço privado, é praticamente impossível saber a 

quantidade exata de vítimas de violência doméstica, pois muitos casos não chegam a ser 

noticiados às autoridades policiais. 

                                                 
39 Em 2012, a cada 100 mil mulheres, 691,7 foram vítimas de lesões corporais dolosas registradas. Já em 2016, a 

cada 100 mil mulheres, 513,8 foram vítimas de lesões corporais dolosas registradas. 
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É nesse ponto que se faz necessária a atuação de instituições multidisciplinares de 

atendimento à mulher. Estando à disposição da vítima uma equipe de atendimento 

psicológico, hospitalar e de assistência social, muitos casos tornar-se-iam públicos de forma 

mais confortável, longe das delegacias de polícia que não possuem estrutura e pessoal 

capacitado para ouvir os desabafos de pessoas que tanto sofrem em seus próprios lares. 

 

5.2.4 Princípio da conciliação e composição dos conflitos  

 

A tentativa de pacificação dos conflitos por meio de soluções alternativas – como a 

conciliação e a transação penal – é privilegiada no procedimento instaurado pela lei nº 

9099/1995, que também é pautado na celeridade e economicidade processual. Apesar dos 

prejuízos já mencionados da aplicação do rito dos juizados aos casos de violência doméstica, 

não se pode negar que houveram muitos avanços, principalmente no que diz respeito ao 

acesso à justiça. 

Nesse sentido, dispõe a decisão do STJ no HC 113.608/MG: 

 

 

LEI MARIA DA PENHA. DELITO DE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA 

LEVE (ART. 129, § 9º DO CP). AÇÃO PENAL DEPENDENTE DE 

REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. 1. 

O art. 16 do Lei nº 11.340/06 é claro ao autorizar a retração, mas somente perante o 

juiz. Isto significa que a ação penal, na espécie, é dependente de retratação. 2. Outro 

entendimento contraria a nova filosofia que inspira o Direito Penal, baseado em 

princípios de conciliação e transação, com o objetivo de humanizar a pena e buscar 

harmonizar os sujeitos ativo e passivo do crime. 

 

 

Ainda, entende Maria Berenice Dias (2007, p.124-125) que a composição dos 

conflitos envolvendo os Direitos de Família são mais relevantes para o fim da violência 

doméstica do que a imposição de uma sanção penal ao agressor, que na maioria dos casos não 

é o desejo da vítima. 

Portanto, argumenta-se que a representação nos casos de lesão corporal leve e culposa 

contra a mulher significa a opção que melhor se enquadra nos princípios da conciliação e da 

composição dos conflitos por meios alternativos, dando à vítima e ao eventual ofensor a 

possibilidade de tentativa de pacificação de forma mais eficaz. Também significa conferir à 

mulher o exercício do poder em relação ao seu agressor (DIAS, 2007, p.124-125). 
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5.2.5 Ação incondicionada: desproporcionalidade com o crime de lesão corporal culposa 

 

A decisão da ADI nº 4424 assentou a natureza incondicionada da ação penal nos 

crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, dispondo expressamente que este 

tipo de ação penal independe da extensão da lesão. Portanto, exclui a necessidade de 

representação também nos casos de lesão corporal culposa, onde há inobservância do dever de 

cuidado por negligência, imperícia ou imprudência (PIMENTA, 2017). 

No entanto, entende-se que a obrigatoriedade para a persecução penal em tais casos é 

totalmente desproporcional e irrazoável, tendo em vista que o agente não praticou o ato com a 

intenção de agredir ou constranger a mulher, havendo apenas um descuido de sua parte, não 

sendo a intenção da vítima que haja uma condenação criminal de seu companheiro nessas 

situações, na maioria dos casos (PIMENTA, 2017, p.18-19).  

Para exemplificar uma possível situação, Marcelo Pimenta (2017, p.17) ilustra o caso 

de um casal que vive junto há alguns anos e compra um apartamento. Ao realizar a mudança, 

convidam um amigo policial. O marido, sem a intenção de atingir sua esposa, causa-lhe lesões 

no braço ao empurrar determinado móvel. Em tal situação, o amigo policial possui o dever de 

agir e efetuar a prisão em flagrante de seu amigo, tendo em vista a natureza incondicionada 

assentada na ADI nº 4.424. No entanto, claramente a mulher não deseja a instauração de ação 

penal contra seu marido. 

Logo, defende-se a inconstitucionalidade da natureza incondicionada da ação penal 

relativa ao crime de lesão corporal culposa contra a mulher, na forma da lei nº 11.340/2006 

(PIMENTA, 2017, p.19). 

 

5.2.6 Necessidade de representação para os crimes contra a liberdade sexual 

 

Importante argumento presente no voto dos Ministros Jorge Mussi (BRASIL, 2010, 

p.24) e Nilson Naves (BRASIL, 2010, p.37) e no julgamento da ADI nº 4424, na opinião do 

Senado Federal (BRASIL, 2012, p.5), diz respeito à necessidade de representação nos crimes 

contra a liberdade sexual, em especial o estupro. 

Dispõe o artigo 225 do Código Penal que nos crimes contra a liberdade sexual – 

estupro, violência sexual mediante fraude e assédio sexual – a ação penal será pública 

condicionada à representação do ofendido. Esta opção do legislador se justifica porque são 

situações que ocasionam um elevado constrangimento para a vítima em sua intimidade, tendo 

ela o pleno direito de que não querer ver reproduzido durante a colheita de provas, sendo 
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socialmente mais adequado deixar ao seu critério a instauração da persecução penal 

(GENTIL, 2016). 

Assim, reconhece-se que as consequências de um processo contra a vontade do 

ofendido geram mais danos a ele do que a extinção da punibilidade do autor do fato, conforme 

Plínio Gentil (2016)  

 

 

A existência de um processo, seja em autos físicos ou digitais, o seu manuseio por 

tantos, o tempo que demora o seu trâmite, a repetição em audiência pública dos fatos 

ocorridos, seja por parte das testemunhas, do réu ou da própria vítima, 

possivelmente levada a reencontrar o seu ofensor, configuram elementos 

naturalmente capazes de causar constrangimento e até vergonha para o ofendido. 

Daí porque o interesse público aqui cede lugar ao respeito à privacidade do 

particular, e é a ele que se entrega a decisão de pôr em movimento a máquina 

judicial. 

 

 

Analisando, portanto, todo o sistema jurídico-penal, entenderam os Ministros e o 

Senado que não é compatível com o princípio da razoabilidade que a ação penal para os casos 

de lesão corporal leve e culposa – de gravidade muito menor que o crime de estupro, por 

exemplo – seja incondicionada.  

Além disso, da mesma forma que o processamento dos crimes contra a liberdade 

sexual pode ocasionar consequências desagradáveis para a ofendida, expondo-a ao 

constrangimento, assim pode ser o processamento dos crimes de lesão corporal leve e culposa 

para as mulheres que não desejam a condenação de seu companheiro. Iniciar e prosseguir na 

ação penal contra a vontade da vítima pode trazer mais prejuízos do que o próprio ato da lesão 

corporal (BRASIL, 2010, p.24). 

No entanto, importante ressaltar o posicionamento do STF a respeito a ação penal 

referente ao crime de estupro. Em sua súmula 608, a Corte fixou o entendimento de que “No 

crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.” 

Caracteriza-se a violência real sempre que for empregada força física contra a vítima, 

impedindo sua liberdade de agir. 

  

5.2.7 Disposição expressa no projeto da lei Maria da Penha 

 

Maria Berenice Dias (2007, p.124-125) dispõe como um dos principais argumentos a 

favor da representação nos crimes de lesão corporal leve o fato de que o PL nº 4559/2004 – 

projeto apresentado pelo Executivo, que culminou na promulgação da lei Maria da Penha – 
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continha inicialmente em seu artigo 30 que “Nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a ação penal será pública condicionada à representação”. 

No entanto, importante relembrar o processo de elaboração da lei Maria da Penha. 

Conforme Calazans e Cortes (2011), o projeto inicial apresentado pelo Executivo – do qual 

constava tal disposição expressa em seu artigo 30 – continha muitas propostas do Consórcio 

de ONGs Feministas, mas divergiu completamente do movimento ao manter a aplicação do 

procedimento dos Juizados Especiais aos crimes de violência doméstica. 

Isso porque seu artigo 29 dispunha que “Ao processo, julgamento e execução dos 

crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais em que esteja caracterizada 

violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 

1995, no que não conflitar com o estabelecido nesta Lei”, o que causou enorme insatisfação 

por parte das organizações de defesa dos direitos das mulheres. 

Essa insatisfação pode ser verificada na apresentação do substitutivo do projeto pela 

relatora – Deputada Jandira Feghali – que procurou o Consórcio Feminista e renomados 

processualistas para a elaboração da proposta alternativa que melhor atendesse aos anseios 

das mulheres vítimas de violência.  

Com isso, foi apresentado um novo projeto de lei com significativas alterações, sendo 

a principal a retirada do artigo 29 e inclusão do artigo 48 - atual artigo 41 da lei nº 

11.340/2006 – que retira a aplicação da lei dos juizados aos crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher.  

Ainda, conforme já verificado, retirou-se o artigo 30 do projeto inicial, que tratava da 

ação penal condicionada. No entanto, o substitutivo não apresentou artigo contendo o tipo da 

ação penal a ser utilizado, o que contribuiu para as inúmeras controvérsias já apresentadas.  

Portanto, embora o PL 4559/2004 tenha apresentado a opção pela ação penal 

condicionada, isto não significa que esse foi o desejo do Consórcio de organizações 

feministas que colaborou para a criação da lei, até mesmo porque tal disposição foi excluída 

no substitutivo. 

 

5.2.8 Subsidiariedade do direito penal 

 

Por fim, um importante argumento levantado por praticamente todos os Ministros 

favoráveis à representação foi o princípio da intervenção mínima ou da ultima ratio do direito 

penal, não sendo ele a melhor solução para o combate aos crimes de violência doméstica e 
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familiar contra a mulher, conforme votos dos Ministros Celso Limongi (BRASIL, 2010, 

p.31), Nilson Naves (BRASIL, 2010, p.38) e Arnaldo Lima (BRASIL, 2010, p.40-42). 

O princípio da intervenção mínima do direito penal corresponde a noção de que a 

sanção penal possui um caráter subsidiário, devendo ser aplicada apenas quando não existirem 

outros meios de controle social para tutelar o bem jurídico (GRECO, 2015, p.98). Desta 

forma, deve ser a última alternativa a ser acionada para alcançar os fins desejados, isto porque 

o sistema penal só atua de forma negativa – proibindo condutas e atuando apenas após a 

ocorrência do fato, por meio da imposição de sanções – não sendo uma forma de intervenção 

positiva na proteção de direitos fundamentais (KARAM, 2015). 

Desta forma, entende Maria Karam (2015) que a tendência criminalizadora presente 

nos discursos de alguns movimentos sociais feministas – consubstanciada na lei Maria da 

Penha e lei do feminicídio – e outros movimentos pela proteção de direitos humanos, não 

serve para proteger ou tutelar os direitos fundamentais, não evitando a ocorrência das 

condutas lesivas, servindo apenas para promover mais “violência; estigmação; 

marginalização; e sofrimento”, além de desigualdade e discriminação. 

Além disso, a expansão do poder punitivo manipula o sentimento das vítimas e da 

sociedade em geral, estimulando o desejo de vingança, que apenas traz prejuízos para aquele 

que o tem, gerando ainda mais sofrimento. Sob o argumento das manifestações simbólicas da 

lei – justificando que as leis criminalizadoras tem como função comunicar ou publicizar 

condutas condenáveis – todos os esforços são empreendidos num instrumento incapaz de 

solucionar os problemas de inúmeras mulheres vítimas de agressões (KARAM, 2015). 

Para Carolina Medeiros e Marília Mello (2015), a mídia tem um papel essencial na 

divulgação desse discurso que legitima o direito penal como instrumento capaz de evitar 

conflitos, devendo ser ampliado.  Na seara da violência doméstica, a repercussão midiática da 

história de Maria da Penha contribuiu para o aumento das demandas pela máxima intervenção 

penal, instalando na sociedade a ideia de que todos os crimes de violência doméstica contra a 

mulher possuem tal gravidade e crueldade, o que não corresponde à realidade brasileira, posto 

que a maioria dos crimes em tais situações são de baixa lesividade. 

Assim, retira-se o enfoque da vítima e de suas reais necessidades, que muitas vezes 

não correspondem à punição severa do agressor, mas sim a solução de conflitos familiares que 

ultrapassam os limites do direito, devendo ser tratados através da psicologia e assistência 

social. A prioridade da ação do Estado passa a ser a persecução penal contra o criminoso, o 

que não corresponde à finalidade da própria lei nº 11.340/2006, que é a assistência 

multidisciplinar às mulheres (BRASIL, 2010, p.40-41). 
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Portanto, o entendimento de que a ação penal nos crimes de lesão corporal leve e 

culposa deve ser incondicionada apenas confere maior rigidez punitiva aos casos, não 

garantindo a diminuição das agressões nem a paz social. Segundo Maria Karam (2015), a 

decisão do STF na ADI nº 4.424 acabou por reafirmar a ideologia patriarcal e discriminou 

ainda mais a mulher, retirando o seu protagonismo no processo. 

Para Carla Amico (2007),  

 

 

A prevenção e a repressão da violência doméstica e familiar, obviamente, não se 

obtêm com a alteração da ação penal de pública condicionada para pública 

incondicionada nos crimes de lesão corporal leve ou culposa praticadas contra a 

mulher, mas pela existência de medidas de assistência e de proteção ao alcance das 

ofendidas que desejarem a intervenção estatal. 

 

 

Assim, deve o Estado concentrar todos os seus esforços em atuações positivas no 

combate à violência contra a mulher, o que é ordenado pelos inúmeros documentos 

internacionais de proteção de direitos humanos, conforme já verificado neste trabalho. É 

necessário expandir e garantir maiores recursos e infraestrutura às instituições e órgãos de 

atendimento especializado à mulher, através das equipes de atendimento multidisciplinar. 

Além disso, a educação é uma grande aliada no sentido da mudança cultural. É 

necessário que a sociedade entenda e garanta por si só a igualdade entre homens e mulheres, o 

que pode e deve ser ensinado desde a infância. Ainda, é preciso que as mulheres sejam 

incentivadas e orientadas no sentido de denunciar as agressões vivenciadas e não se manterem 

caladas diante da violência.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do presente trabalho, buscou-se refletir acerca da proteção efetiva às 

mulheres, por meio da análise da controvérsia acerca ação penal nos crimes de lesão corporal 

leve e culposa em sede de violência doméstica e familiar e da evolução histórica e legislativa 

da proteção aos direitos da mulher. 

Verificou-se que a violência contra a mulher, enquanto violência de gênero, é 

consequência de uma construção histórico-cultural-social que impôs papeis desiguais aos 

homens e mulheres, refletindo um modelo de sociedade patriarcal ainda existente. O 

movimento feminista foi essencial para começar a mudar essa realidade, através da luta pelo 

reconhecimento de direitos até então não garantidos às mulheres. 

Inspirados em tais movimentos, foram elaborados diversos documentos internacionais 

de proteção à mulher, além de importantes avanços legislativos no Brasil. A respeito da 

violência doméstica, a insatisfação com a aplicação da lei dos juizados especiais e a ineficácia 

dos instrumentos estatais até então utilizados na tentativa de conter as agressões resultaram na 

elaboração – com o apoio do Consórcio de ONGs Feministas – da lei Maria da Penha, assim 

denominada pelo caso de grande repercussão nacional. 

A lei trouxe importantes modificações no procedimento a ser aplicado aos crimes de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, surgiu considerável controvérsia nos 

Tribunais acerca da necessidade ou não de representação nos casos de lesão corporal leve e 

culposa, devido a supostas contradições no texto legal, o que levou o STJ e o STF a se 

posicionarem sobre o assunto de forma divergente. 

Quanto à interpretação dos dispositivos da lei nº 11.340/2006, sob a ótica jurídica, é 

possível entender que ao proibir a aplicação da lei dos juizados especiais aos crimes de 

violência doméstica, retirou-se também a aplicação da regra da condicionalidade da ação nos 

casos de lesão corporal leve e culposa, aplicando-se a ação pública incondicionada a esses 

casos. 

Assim, os artigos da lei Maria da Penha que tratam da representação se limitam às 

situações em que ainda persiste a condição para a propositura da ação, como no crime de 

ameaça e estupro sem emprego de violência real, não sendo aplicados aos casos de lesão 

corporal leve e culposa. 

No entanto, a discussão sobre o tema não se resume a tal aspecto, tratando-se na 

verdade de uma reflexão acerca da melhor proteção e amparo às mulheres vítimas de 

violência. Nesse sentido, alguns importantes argumentos são levantados pelas duas correntes. 
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Os que defendem a incondicionalidade da ação penal fundamentam-se, inicialmente, 

na obediência a princípios constitucionais implícitos e explícitos, como o da dignidade da 

pessoa humana, da igualdade material, da proibição da proteção deficiente e da assistência aos 

integrantes da entidade familiar para a coibição da violência em suas relações, além da 

proteção aos direitos humanos das mulheres, entendendo ser necessária uma intervenção 

estatal positiva na esfera privada para a efetiva proteção às vítimas de violência doméstica. 

Assim, entende-se que deve o Estado assumir ex officio a ação penal nos crimes de 

lesão corporal leve e culposa, dada a vulnerabilidade histórica e cultural conferida às 

mulheres, que por isso necessitam de uma proteção eficiente, o que somente será alcançado 

pela ação incondicionada, posto que conferir à vítima a responsabilidade de representar ou 

não contra seu agressor acabaria por perpetuar essa situação de violência e vulnerabilidade. 

Tais posicionamentos se contrapõem à tese defensiva da ação condicionada à 

representação referente à observância do princípio da liberdade de opinião e decisão da 

mulher, sendo necessária a defesa de sua autonomia, que historicamente foi negada e não 

garantida. Entende-se que conferir à vítima o direito de decidir seu próprio destino reflete os 

anseios do próprio movimento feminista, que lutou e luta pela liberdade e empoderamento 

feminino. 

Ainda, os que argumentam a favor da representação utilizam-se dos princípios da 

proteção da família e da conciliação e composição dos conflitos para defender que nos casos 

de violência doméstica e familiar o meio mais eficaz de solução do problema e o que 

ocasionaria menos impactos na vida tanto da vítima, como de toda a instituição familiar – em 

especial os filhos – seria a tentativa de reconciliação amigável, caso este fosse o anseio da 

mulher. Neste caso, a composição do conflito não significaria uma imposição à vítima, mas 

sim a oportunidade de decidir pelo caminho que lhe parece mais adequado, representando ou 

não conforme suas convicções. 

Analisando os argumentos confrontantes, observa-se que o tema passa pela discussão 

acerca da intervenção do Estado na esfera privada e de tornar ou não público situações que 

ocorrem no íntimo do âmbito familiar. 

Através da pesquisa histórica realizada, verificou-se que os movimentos feministas 

ocorridos principalmente nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil buscaram justamente levar ao 

conhecimento de todos - ao espaço público - questões privadas que afetavam profundamente 

as mulheres, em especial a violência doméstica. A sociedade tolerava tais situações 

justamente por entender que, por ocorrerem na intimidade do seio familiar, não deveriam ser 

questionadas. 
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Em contraponto, tais movimentos sociais também levantaram as bandeiras da 

liberdade de pensamento e opinião da mulher, enquanto forma de garantir a igualdade de 

gênero, retirando a posição não autônoma conferida cultural e socialmente a ela, e de frear a 

intervenção patriarcal – representada não só pelos homens em geral, mas também pelo próprio 

Estado - na definição de seus anseios e interesses. 

É necessário, portanto, sopesar tais questões e entender que tanto a necessidade de 

prevenção e punição por parte do Estado nos casos de violência doméstica, quanto a proteção 

à liberdade dos indivíduos frente à intervenção estatal desmedida refletem facetas do princípio 

da dignidade da pessoa humana (DUARTE, 2015, p.142-146). 

Logo, não se anula a necessidade de intervenção positiva do Poder Público frente a 

tais assuntos da esfera privada, desde que se limite ao papel de “garante, mediador e 

regulador” (DUARTE, 2015, p.146), atuando apenas quando estritamente necessário, de 

forma a minimizar os impactos negativos e possibilitar a melhor solução possível para os 

conflitos. 

Uma questão que se levanta é: como conferir autonomia à mulher frente à persecução 

penal se ela não possui autonomia real na tomada de decisões em todos os aspectos de sua 

vida? Como essa mulher vítima de violência doméstica que, em muitos casos, é coagida pelo 

marido ou companheiro a agir de determinada forma ou que depende financeiramente e 

emocionalmente do agressor pode quebrar todas estas barreiras e defender livremente seus 

interesses e anseios? 

Relevante é, portanto, observar as peculiaridades de cada caso concreto levado ao 

Judiciário, posto que a vulnerabilidade e a autonomia não podem ser generalizadas a todas as 

mulheres. Logo, é admissível uma intervenção positiva estatal de forma tão “invasiva”, como 

nos casos de ação penal pública incondicionada, quando presente situação de não liberdade da 

vítima para fazer suas próprias escolhas (DUARTE, 2015, p.150). 

De fato, é essencial uma proteção eficiente por parte do Poder Público referente à 

garantia do direito fundamental e humano da preservação da integridade física, moral e 

emocional das mulheres, desde que também sejam protegidos seus direitos fundamentais à 

intimidade e da liberdade, nas situações em que tais liberdades possam ser livremente 

exercidas pela vítima (DUARTE, 2015, p. 147). 

A flexibilização da persecução penal quanto a cada caso concreto pode ser questionada 

em relação à sua aplicabilidade prática, tendo em vista que o Judiciário conta com um excesso 

de demandas em curso e o juiz, em muitos casos, não possui tempo hábil para a análise das 
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peculiaridades de cada processo40. No entanto, a infeliz situação dos Tribunais brasileiros não 

diminui a necessidade de solução dos conflitos e de erradicação da violência doméstica, 

garantindo uma pacificação efetiva dos conflitos. 

Até mesmo porque o simples recebimento da denúncia – incondicionada – por parte 

do juiz e a condenação criminal do agressor, em muitos casos, acaba perpetuando o caos 

familiar e as agressões, posto que nos casos de lesão corporal leve e culposa as penas não se 

prolongam por muitos anos e os agressores, após o cumprimento, podem retornar às suas 

casas e violentar – baseado em sentimentos potencializados de ódio e vingança – suas esposas 

e companheiras, perpetuando o quadro de violência doméstica. 

Desse modo, a atuação estatal flexibilizada às peculiaridades de cada caso concreto 

consubstancia a forma mais efetiva de proteção aos direitos das vítimas de violência 

doméstica e familiar no âmbito repressivo, de forma a atender às reais necessidades dessas 

mulheres.  

Duas questões precisam ser ressaltadas quanto a tal posicionamento. A primeira diz 

respeito à verificação da vulnerabilidade ou não da vítima, que representa uma característica 

subjetiva de difícil identificação. Para averiguar tal condição, não se recorreria simplesmente 

ao livre entendimento do juiz, mas sim ao parecer da equipe multidisciplinar, com atuação 

prevista na lei Maria da Penha (DUARTE, 2015, p.180), que, infelizmente, não foi 

devidamente implantada em todas as comarcas do país. 

Outra questão diz respeito a como se daria tal flexibilização, tendo em vista o aspecto 

prático. Márcia Duarte (2015, p. 194-196) defende a aplicação dos dois tipos de ações penais 

– incondicionada e condicionada à representação – conforme a averiguação da 

vulnerabilidade da vítima. Por sua vez, o Ministro Cesar Peluso (BRASIL, 2012, p.19), 

quando do julgamento da ADI nº 4424, propõe como alternativa manter a necessidade de 

representação, mas de forma irretratável.  

Para a adoção de uma solução prática, entende-se ser necessário maior 

aprofundamento dos estudos acerca do tema, através da contribuição não somente da área 

jurídica, como da área psicológica, antropológica e sociológica. No entanto, importante 

levantar essa reflexão no meio acadêmico e jurídico, de forma a se pensar em possíveis 

                                                 
40 Importante ressaltar, quanto à verificação do juiz sobre peculiaridades de cada caso concreto, que essa atitude 

já lhe é exigida em relação à audiência para renúncia à representação pela vítima, prevista no artigo 16 da lei nº 

11.340/2006. Assim, nos casos em que for exigida a representação da ofendida, para que haja a renúncia ou 

retratação à representação, é necessário que ocorra a oitiva do Ministério Público e a designação de audiência 

específica para tal fim, onde deverá o juiz avaliar o pedido da vítima conforme as peculiaridades da situação. 
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soluções para a ponderação dos direitos fundamentais das mulheres através de uma terceira 

alternativa viável, não se limitando às opções até então debatidas. 

Outro ponto levantado pela corrente que defende a representação da vítima diz 

respeito à inibição da notícia-crime por parte da mulher, tendo em vista que a impossibilidade 

de retratação a impediria de noticiar o fato às autoridades policiais, pelo receio de não poder 

voltar atrás em sua decisão. 

Na tentativa de verificar estatisticamente se de 2012 até o presente ano ocorreu, de 

fato, uma inibição relativa à notícia-crime pela vítima, destaca-se a dificuldade em alcançar 

dados precisos e claros sobre o tema. Isto porque, como já dito, em muitos casos tais crimes 

não chegam ao conhecimento de terceiros, permanecendo na relação vítima-agressor, o que 

reflete o caráter privado de tais ocorrências. 

Conforme dados do Dossiê Mulher 2017, publicado pelo Instituto de Segurança 

Pública, relativo ao Estado do Rio de Janeiro (2017), verificou-se que, de fato, o número de 

lesões corporais dolosas registradas de 2012 a 2016 reduziu 23% (vinte e três por cento). No 

entanto, o próprio instituto reconhece a imprecisão dos dados, posto que podem refletir não a 

diminuição efetiva das agressões, mas sim a diminuição do número de registros de ocorrência 

realizados. 

Logo, é difícil avaliar a plausividade do argumento baseado em dados estatísticos. No 

entanto, é de se refletir que a inibição pode ocorrer não somente pela irretratabilidade da ação, 

como também pelos fatores limitadores da vontade da vítima já enunciados, como a coação e 

ameaça pelo agressor e a dependência econômica e emocional. 

Neste ponto, destaca-se a importância do movimento feminista ter levado ao espaço 

público tais questões privadas. Somente a conscientização e a educação social no sentido do 

repúdio às agressões e da apresentação dos mecanismos capazes de prevenir e remediar a 

violência doméstica são capazes de incentivar as vítimas a denunciarem seus agressores. 

Também se faz necessário o reforço da atuação das instituições multidisciplinares de 

atendimento à mulher no sentido preventivo, e não só repressivo - após o início da persecução 

penal - de forma a oportunizar à vítima um ambiente mais confortável, com profissionais 

capacitados dispostos a ouvir seus desabafos, gerando maior confiança para a realização da 

notícia-crime. 

Quanto à lesão corporal culposa, de fato, ao estender a incondicionalidade da ação a 

toda as extensões de lesão corporal – como fez o STF no julgamento da ADI nº 4424 – 

acabou-se prevendo uma medida desproporcional e irrazoável, posto que a lesão com 

comprovação de culpa decorre de uma mera inobservância do dever de cuidado por meio de 
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negligência, imperícia ou imprudência. Logo, defende-se que para tais casos, a melhor opção 

seria a condicionalidade da ação à representação da vítima41. 

Outros argumentos a respeito do tema também foram tratados no presente trabalho. No 

entanto, o principal ponto a ser refletido, partindo de uma opinião pessoal, diz respeito à 

subsidiariedade do direito penal na pacificação social e a necessidade de utilização de outras 

políticas públicas como meios mais eficazes para a eliminação ou redução da violência 

doméstica e familiar. 

O princípio da intervenção mínima do direito penal impõe que esta deve ser a última 

alternativa para a solução dos conflitos, quando não existirem outros mecanismos alternativos 

ou quando estes não forem efetivos. No entanto, a expansão do discurso criminalista no 

âmbito da violência doméstica acabou por silenciar as demandas por políticas públicas 

positivas no sentido da prevenção da violência e da utilização de recursos diversos da punição 

criminal. 

Conclui-se, portanto, que mais eficaz que a definição do melhor tipo de ação penal 

para os crimes de lesão corporal contra a mulher é a atuação estatal no sentido do reforço, da 

implantação e da maior abrangência de atendimento das equipes multidisciplinares, que 

contam atualmente com baixa infraestrutura e presença limitada a poucos municípios. 

Prioritariamente, deve o Estado ampliar o atendimento psicológico e a assistência 

social às mulheres, além de conscientizar a sociedade – através da educação e dos meios de 

comunicação - acerca da igualdade entre homens e mulheres e do repúdio a qualquer tipo de 

violência em razão de gênero, em especial o ocorrido no âmbito íntimo doméstico e familiar. 

O foco em ações estatais afirmativas não representa a impunidade dos agressores, mas 

sim uma atitude preventiva, no sentido de impedir a ocorrência das agressões. A intervenção 

repressiva do Poder Público continua sendo necessária, mas de forma a dar à vítima a 

oportunidade – caso tenha a possibilidade de exercer o direito de escolha – de decidir acerca 

da pacificação do conflito, que pode ser tanto a persecução penal contra o agressor, quanto a 

conciliação ou composição dos danos sofridos, a partir do acompanhamento e orientação de 

profissionais capacitados de ramos que extrapolam a área jurídica. 

Portanto, a implementação de políticas públicas destinadas a prevenir a ocorrência das 

agressões contra mulheres não só impactaria na diminuição da ocorrência dos crimes, como 

                                                 
41 Importante ressaltar que segundo Renato Lima (2016, p.902), a lei Maria da Penha não se aplica aos crimes 

praticados culposamente. Portanto, não seria cabível qualquer aplicação diferenciada em relação à ação penal 

do crime de lesão corporal culposa, prevalecendo a regra do art. 88 da lei nº 9099/95. 
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também conferiria à vítima a autonomia necessária para representar ou não nas ações penais 

referentes ao crime de lesão corporal leve. 

O tema é de grande relevância para diversos ramos do direito, como o direito 

constitucional, penal e processual penal, e principalmente, para a proteção aos direitos das 

mulheres. É necessário que o debate sobre os meios mais eficazes de combate à violência 

doméstica e familiar permaneça no meio acadêmico, jurídico e político, como forma de 

observância ao princípio basilar e fundamento da República Federativa do Brasil: a dignidade 

da pessoa humana. 

Importante reconhecer que todos os argumentos apresentados ao longo do trabalho são 

válidos e demonstram o interesse em se chegar à melhor proteção possível à mulher, o que é 

louvável. O tema é complexo e envolve ramos de estudo que ultrapassam o jurídico, devendo 

ser analisado pelas mais diversas áreas de estudo das relações humanas e suas interações. 

Com a realização do presente trabalho, foi possível refletir e compreender com maior 

clareza a necessidade da luta feminina pelos seus interesses e pela proteção aos seus direitos e 

o fato de que, embora o Direito seja um importante meio de controle social, não é capaz de, 

por si só, pacificar os conflitos inter-relacionais. É necessário todo um conjunto de políticas 

públicas estatais no sentido da real solução dos problemas que permeiam a sociedade. 
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