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RESUMO 

O estudo científico em comento fará uma análise acerca da Lei Maria da Penha - Lei 
Nº 11.340/06, e sua correlação com o feminicídio, e o mesmo estudo foi resultado de 
diversas pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, com o propósito de não apenas 
proteger a mulher, as suas relações de parentesco, e os entes das relações 
homoafetivas vítimas de violência doméstica e familiar nos casos em comento após 
a modificação do art. 121, do Código Penal, referente ao mencionado tema, mas 
também prevenir contra futuras agressões nestes casos previstos em tal artigo legal, 
e punir com rigor os devidos agressores nos casos de feminicídio contemplados pela 
Lei Maria da Penha - Lei Nº 11.340/06, já que ambos se tratam de violência, seja 
esta doméstica ou por causa de gênero, como no caso do feminicídio. O presente 
estudo terá por objetivo demonstrar que a Lei Maria da Penha - Lei Nº 11.340/06, e 
as novidades legislativas implementadas que são referentes ao feminicídio, que 
almejaram prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, as suas relações de parentesco, e os entes das relações homoafetivas, não 
por razão do sexo, mas em virtude do gênero, de acordo com a doutrina penal a 
este respeito. E neste viés, o estudo em comento ilustrará que de fato a Lei Maria da 
Penha - Lei Nº 11.340/06, buscou foi mais do que proteger: a mulher, as relações de 
parentesco, e os entes das relações homoafetivas, e também os casos de 
feminicídio. E se faz eficaz a necessidade de políticas públicas efetivas para 
protegerem todos estes segmentos de pessoas, evitando assim mais casos do 
segmento.  
 

Palavras-Chave: Constituição Federal; Feminicídio; Legislação; Processo Penal. 
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ABSTRACT 

The scientific study will comment on the Maria da Penha Law - Law No. 11.340/06, 
and its correlation with feminicide, and the same study was the result of several 
doctrinal and jurisprudential researches, with the purpose of not only protecting 
women , their relations of kinship, and the entities of the homoaffective relations 
victims of domestic and family violence in the cases in comment after the 
modification of art. 121, of the Penal Code, referring to the said topic, but also to 
prevent against future aggressions in these cases provided for in such legal article, 
and to punish with rigor the appropriate aggressors in cases of feminicide 
contemplated by the Maria da Penha Law - Law Nº 11.340/06, already that they are 
both violence, whether domestic or gender-based, as in the case of femicide. The 
purpose of this study is to demonstrate that the Maria da Penha Law - Law Nº 
11.340/06, and the legislative innovations implemented that refer to feminicide, which 
aimed to prevent, punish and eradicate domestic and family violence against women, 
their relationships of kinship, and the entities of the homoafetive relations, not for the 
reason of the sex, but by virtue of the gender, according to the penal doctrine in this 
respect. And in this bias, the study in question will illustrate that in fact the Maria da 
Penha Law - Law No. 11.340/06, sought was more than protecting: the woman, the 
kinship relations, and the entities of the homoaffective relations, as well as the cases 
of feminicide. And the need for effective public policies to protect all these segments 
of people is effective, thus avoiding more cases in the segment. 
 

Key Words: Federal Constitution; Feminicide; Legislation; Criminal proceedings. 
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INTRODUÇÃO 

 

A principal intenção do presente estudo cientifico, ao tratar da análise da 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06, e de todas as questões 

legislativas referentes ao feminicídio, que ao longo do tempo está sendo discutida pela 

doutrina e pela jurisprudência, e sobre o regramento legal que disciplina tais situações 

que foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 2006, e também vale 

ressaltar o mesmo regramento encontra-se perfeitamente amparado pela Constituição 

Federal de 1988, e pelo Direito Penal brasileiro. Diante do exposto, e ao estudar o 

texto da Lei Maria da Penha - Lei Nº 11.340/06, e as novidades legislativas 

referentes ao feminicídio, evidenciam-se que se fazem necessários resguardarem os 

princípios da igualdade da dignidade da pessoa humana previstos 

constitucionalmente na CF/88 e demais regramentos legislativos com ligação direta 

entre as visões doutrinárias e as legislativas a respeito da Lei Maria da Penha - Lei 

Nº 11.340/06, e os segmentos contemplados pela referida lei.  

Sendo assim, o estudo concluirá que a Lei Maria da Penha - Lei Nº 

11.340/06 deverá ser aplicada a mulher, as relações de parentesco, e os entes das 

relações homoafetivas de forma abrangente, já que ao segregar e privar tais 

segmentos sociais de uma proteção legal efetiva no caso da Lei Maria da Penha - 

Lei Nº 11.340/06, configuraria assim em uma modalidade de preconceito e 

discriminação, algo que a Lei Maria da Penha - Lei Nº 11.340/06 e os demais 

regramentos legislativos neste viés buscam combater em relação mulher, as 

relações de parentesco, e os entes das relações homoafetivas, e também os casos 

de feminicídio no Brasil.  

Há mais de dez anos fora sancionada a referida Lei Maria da Penha - Lei 

11.340/06, e exatamente em virtude da existência dos gritantes e alarmantes 

índices de violência doméstica, e de violência de gênero tipificado como 

feminicídio, e que geram uma verdadeira explosão de violência e banalização dos 

atos neste viés, mais especificamente da violência de agentes do gênero masculino 

em face do gênero feminino, que coloquialmente é denominado de sexo frágil, em 

grande e larga escala. E em virtude dessa fragilidade tanto: psíquica, quanto física 

e social, o legislador no intuito de proteger esse segmento da população agredida, 

concebeu este regramento legislativo, nestes vieses para tal segmento de pessoas 

contempladas por tal legislação.  
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A presente explanação científica irá delimitar-se em tratar dessas 

manifestações violentas explicitadas na Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06, bem 

como buscar amparo nas formas protetivas previstas nesta lei e no ordenamento 

jurídico brasileiro, de modo a combater essas agressões outrora esquecidas pelo 

legislador. O tema proposto é bastante fecundo, haja vista que a milenar agressão 

ao sexo feminino, foi culturalmente olvidada pelas nações por séculos de privação 

de direitos e de escravidão. E se for preciso ilustrar com clareza sobre tudo que 

merece ser ressaltado neste viés necessitar-se-iam de inúmeros estudos a respeito 

do tema, e a mesma pesquisa se agarrará na análise contemporânea dos 

mecanismos de defesa exarados nessa lei para a proteção da mulher. A presente 

pesquisa acadêmica se justifica devido a lacuna da academia em aprofundar em 

um tema importantíssimo e atual. E justificam-se os estudos neste tema por 

questionar porque ocorre um certo lapso legislativo ao se tratar de tema tão 

necessário no Brasil.  

Em que pese à força da norma constitucional em seus direitos 

fundamentais e humanos, tal legislação em seu texto tem ainda há algumas 

deficiências legislativas em relação à proteção da mulher em situação de risco, e 

por haver certo também um olvidamento estatal em seus diversos agentes e órgão 

em se fazerem cumprir as normas basilares exaradas na Constituição Federal e 

demais dispositivos relacionados ao presente tema ora proposto se faz necessário 

um reporte ao tema, e a procura de diversos esclarecimentos multidisciplinares que 

poderão contribuir para uma efetiva utilização das ferramentas legais, pré-

processuais e processuais para garantir as vítimas um tratamento digno. Vale 

ainda ressaltar, que tal estudo científico servirá para uma melhor compreensão 

sobre o tema ora proposto, garantindo assim uma melhora na aplicação das 

ferramentas legais em relação às vítimas dos crimes contemplados e elencados no 

texto legal da Lei Maria da Penha - Lei Nº 11.340/06, e questões relevantes sobre o 

feminicídio no Brasil. 
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01 - QUESTÕES IMPORTANTES SOBRE A LEI MARIA DA PENHA E O 
FEMINICÍDIO NO BRASIL 

 
 

1.1 Origens, conceitos e inovações legislativas trazidas pela Lei Maria da Penha - 
Lei nº 11.340/06, e conceituações sobre o feminicídio no Brasil 
 

A Constituição Federal de 1988 trata a respeito da violência contra a 

mulher ao estabelecer uma proteção fundamental em relação à dignidade da pessoa 

humana conforme o texto do art. 1º, III, e a sua repulsa ao tratamento violento, 

degradante e qualquer modalidade de tortura e igualdade de gênero conforme o 

texto do art. 5º, caput e inciso III, e visa estabelecer a proteção ao direito de uma 

vida livre de violência conforme o texto do art. 226, parágrafo 8º, e nesse sentido, 

reiteram-se tais premissas ao tratar do referido tema não sob uma perspectiva 

legalista, mas pela perspectiva humanística, e no que se trata da aplicação da Lei 

Maria da Penha, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

na cartilha O Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha extraiu-se, o 

seguinte juízo de valor: 

Entende-se que a disponibilidade de serviços judiciários especializados e a 
agilidade no processamento dos inquéritos, das ações penais e das 
medidas protetivas impactam na redução de homicídios e das agressões 
sofridas pelas mulheres, sendo um fato essencial para interrupção do ciclo 
de violência. O monitoramento dos limites e das possibilidades do Poder 
Judiciário justifica a coleta periódica de dados das varas e dos juizados de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. (Conselho Nacional de 
Justiça, 2013, p. 07). 
 

A importância de tal recorte temático conforme ilustrado na citação acima, 

está no fato de pesquisar empiricamente a aplicação da Lei em casos concretos 

nestes vieses. Não é possível compreender sobre o processo de afirmação de 

direitos das mulheres, sem que sejam considerados os esforços da 

academia e da militância feminista nestes casos em tela. O conceito de gênero é 

central em qualquer interpretação da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06, que 

estabeleceu no caput do seu artigo 5º que: para os efeitos desta Lei, configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero (BRASIL, 2018, s/p.). O conceito e algumas reflexões de gênero se fazem 

necessários, e vale se atentar como o conceito de gênero poderá ser trabalhado de 

maneira correta, contribuindo para importantes mudanças sociais. A Lei nº 11.34/06 

foi chamada de Maria da Penha como forma de homenagear a farmacêutica Maria 

da Penha Maia Fernandes, vítima de diversas agressões, praticadas pelo seu ex-
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marido. Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto explicam o porquê dessa 

denominação: 

O motivo que levou a lei ser batizada com esse nome, pelo qual, 
irreversivelmente, passou a ser conhecida, remonta ao ano de 1983. No dia 
29 de Maio desse ano, na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, a 
farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, enquanto dormia, foi 
atingida por um tiro de espingarda desferido por seu então marido, o 
economista M.A.H.V, colombiano de origem e naturalizado brasileiro. Em 
razão desse tiro, que atingiu a vítima em sua coluna, destruindo a terceira e 
quarta vértebras, suportou lesões que deixaram-na paraplégica.[...] Mas as 
agressões não se limitaram ao dia 29 de maio de 1983. Passada pouco 
mais de uma semana, quando já retornara para sua casa, a vítima sofreu 
novo ataque do marido. Desta feita, quando se banhava, recebeu uma 
descarga elétrica que, segundo o autor, não seria capaz de produzir-lhe 
qualquer lesão. [...] (CUNHA; PINTO 2009, p 21). 
 

Assim, o legislador ao construir uma legislação específica para nortear o 

tratamento legal da violência de gênero, o feminismo passou a disputar um espaço 

de fala que até então não era reconhecido pelo meio jurídico tradicional. Quando se 

trata de questão de gênero, a legislação brasileira retrata um 

histórico de discriminação negativa, com exemplos de textos legais que 

postulavam um tratamento discriminatório em relação à mulher. Um 

exemplo claro é o conceito de mulher honesta que era trazido até o ano de 2005 

pelo Código Penal Brasileiro - CPB, como uma maneira de identificar aquela cuja 

conduta moral e sexual fosse considerada não repreensível, o que seria necessário 

para assegurar proteção legal em relação a alguns crimes sexuais. De acordo com o 

ensinamento de Maria Berenice Dias: 

[...] A repercussão foi de tal ordem que o Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional - CEJIL e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 
Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM formalizaram de denúncia à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos. Apesar de, por quatro vezes, a Comissão ter 
solicitado informações ao governo brasileiro, nunca recebeu nenhuma 
resposta. O Brasil foi condenado internacionalmente, em 2001. O relatório 
n.54 da OEA, além de impor o pagamento de indenização no valor de 20 mil 
dólares, em favor de Maria da Penha, responsabilizou o Estado brasileiro 
por negligência e omissão frente à violência doméstica, recomendando a 
adoção de vários medidas, entre elas “simplificar os procedimentos judiciais 
penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual”. A indenização, 
no valor de 60 mil reais, foi paga a Maria da Penha, em julho de 2008, pelo 
governo do Estado do Ceará, em uma solenidade pública, com pedido de 
desculpas (DIAS, 2010, p16). 
 

Os movimentos feministas brasileiros e internacionais se organizaram de 

maneira mais visível desde a Conferência Para Mulheres, em 1975, na Cidade do 

México, além da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres em 1982 e da Convenção Interamericana para 
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Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres em Belém do Pará em 

1994. Em 1995 a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Lei 9.099 foi 

criada, e instituiu um tratamento distinto para crimes de menor potencial ofensivo, 

nos quais a pena máxima é de 02 (dois) anos. E tal legislação pretendeu 

providenciar respostas mais rápidas para os conflitos sociais nestes casos, evitando 

o aprisionamento para ofensas consideradas de menor potencial agressivo e 

ofensivo. Segundo o doutrinador criminalista Fernando Capez o sujeito ativo da 

conduta típica é: 

A pessoa humana que pratica a figura típica descrita na lei, isolada ou 
conjuntamente com outros atores. O conceito abrange não só aquele que 
pratica o núcleo da figura típica (quem mata, subtrai etc.), como também o 
partícipe, que colabora de alguma forma na conduta típica, sem, contudo, 
executar atos de conotação típica, mas que de alguma forma, subjetiva ou 
objetivamente, contribui para a ação criminosa (CAPEZ, 2006, p. 145). 
 

A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Lei 9.099/95 

estabeleceu no texto de seu artigo 2º, a busca por um processo mais célere, ágil e 

transparente, que vise à transação penal e a conciliação entre a vítima e agressor. 

Ademais, impôs a criação de Juizados Especiais Criminais, nos quais o juiz deveria 

atuar primeiramente como conciliador, conforme o disposto no texto de seu artigo 2º 

da lei mencionada neste tópico. 

Estipulou-se também, no texto do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais – Lei 9.099/95, a possibilidade da suspensão condicional do 

processo (sursis) para os crimes em que a pena mínima cominada for 

igual ou inferior a um 01 (um) ano, desde que o acusado não estivesse sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Tais características da lei 

levavam a sua aplicação para a maioria dos casos de violência doméstica, já que 

estes, majoritariamente, referem-se a lesões corporais leves e ameaças (crimes de 

pena máxima de até 02 anos)1. E não se pode olvidar que: O feminicídio é a 

expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em 

sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e 

feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais 

discriminatórias. 

A aplicação da letra da lei para estes casos antes da Lei nº 11.34/06, e as 

suas evoluções legislativas nesses casos entretanto, levou a diversas complicações 

                                                           
1
 Vale explanar que o rito da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Lei 9.099/95, é 

incompatível com o rito da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06. 
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legais. Em 2002, a Lei 10.455/02 surgiu para adaptar o processo da lei 9.099/95 

para o problema da violência doméstica, dando nova redação ao seu artigo 69. A 

nova redação legislativa neste sentido especificou que em casos de violência 

doméstica, e de violência de gênero, a corte poderia determinar, como medida de 

precaução, a remoção do ofensor da casa da vítima. E essa mudança não foi 

acompanhada por uma definição legal de violência doméstica, e parte dos juízes não 

a aplicou efetivamente, alegando violação do princípio criminal „nullum crimen sine 

lege certa’ (art. 5º, XXXIX da CF/88). Nas palavras de Julio Fabrini Mirabete fica 

clara a definição de sujeito passivo: 

Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado 
pela conduta criminosa. Nada impede que, em um delito, dois ou mais 
sujeitos passivos existam: desde que tenham sido lesados ou ameaçados 
em seus bens jurídicos referidos no tipo, são vítimas do crime. 
Exemplificando, são sujeitos passivos de crime: aquele que morre (no 
homicídio), aquele que é ferido (na lesão corporal), o possuidor da coisa 
móvel (no furto), o detentor da coisa que sofre a violência e o proprietário da 
coisa (no roubo), o Estado (na prevaricação) etc (MIRABETE, 2010, p. 01). 
 

Em 2003 a Lei Federal 10.778/03 apresentou uma definição legal para o 

termo violência contra a mulher no texto de seu parágrafo 1º do Art. 1: “§ 1º 

Para os efeitos desta Lei, deve-se entender por violência contra a mulher 

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 (BRASIL, 2018, s/p).”  

A condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos ligada a Organização dos Estados Americanos - OEA no caso de Maria da 

Penha, teve um papel decisivo em trazer o assunto da violência doméstica para a 

agenda jurídica nacional. O caso Maria da Penha foi um emblemático exemplo de 

falhas, vicissitudes, inadequações e disfunções gravíssimas do Sistema Judiciário 

nacional no que se tratou em relação à violência doméstica. Maria da Penha após 

tantas agressões se tornou paraplégica, após ser violentada diversas vezes por seu 

marido, e o Poder Judiciário do estado do Ceará levou 13 anos para processar e 

punir o agressor de Maria da Penha.  

O caso Maria da Penha foi levado para a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, e que concluiu que o Estado Brasileiro cometeu diversos erros e 

negligências na solução do caso ora mencionado. A decisão da Comissão levou ao 

acontecimento da Conferência das Mulheres Brasileiras em 2002, seguida pela 



 
 

12 
 

Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres em 2004, onde fora 

concebido um plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, em todo o 

território nacional. Assim, é importante ressaltar que a elaboração e o processo 

legislativo voltados para a aprovação da Lei Maria da Penha, contaram com a 

capacidade organizacional e com a mobilização política de organizações e de 

movimentos feministas, que desenvolveram articulações decisivas, inclusive com 

atores chave do poder político e do segmento artístico nacional, e que em relação ao 

feminicídio levará a legislação nacional a uma evolução semelhante.  

Ou seja, a atenção internacional que o caso Maria da Penha ganhou, 

guiou o caminho para a criação e aprovação de uma lei especial contra a violência 

doméstica no país, a Lei 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A 

nova legislação mudou completamente o cenário normativo acerca do tratamento da 

violência doméstica, e futuramente sobre o tratamento de violência de gênero, no 

Brasil e tal lei poderá ser considerada um grande divisor de águas, no que se trata o 

sistema jurídico brasileiro ao lidar com o direito das mulheres. 

A Lei Maria da Penha veio no intuito de regular o artigo 226, parágrafo 8º 

da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu 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 (BRASIL, 2018, 

s/p)”, além de responder às demandas feitas em Tratados Internacionais dos quais o 

Brasil faz parte, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher em 1979, e a Convenção de Belém do Pará em 

1994.  

A Lei Maria da Penha introduziu diversas mudanças acerca de como o 

sistema jurídico brasileiro lidaria com a violência doméstica, e posteriormente no 

caso do feminicídio já que previram diversas medidas voltadas à prevenção, 

assistência social, proteção emergencial, proteção civil, além de medidas punitivas 

que acabam sendo o enfoque principal da Lei. E o Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, na cartilha “O Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha” elencou, o 

seguinte juízo de valor no que tange a aplicação da Lei Maria da Penha: 

Paralelamente às discussões, as diversas instituições estatais dos três 
Poderes da República vêm reformulando, gradativamente, suas estruturas 
com o objetivo de atender à violência doméstica e familiar de forma 
especializada, conforme determina a Lei. O Poder Judiciário vem criando, 
desde o ano de 2006, Juizados ou Varas de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher em todos os estados da Federação, com competência 
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especializada ou exclusiva para o processamento dos crimes de violência 
contra a mulher previstos no art. 7.º da referida Lei (Conselho Nacional de 
Justiça, 2013, p.09). 
 

Assim, as discussões acerca da Lei Maria da Penha, foram levadas ao 

Supremo Tribunal Federal – STF. Em 2011 as controvérsias foram abordadas de 

maneira incidental, por meio do Habeas Corpus - HC 106212, que foi prontamente 

indeferido. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal – STF já considerou 

constitucional, por unanimidade, o tão questionado artigo 41 da Lei Maria da Penha. 

Segundo o Ministro Marco Aurélio de Mello, então relator do Habeas Corpus, a 

constitucionalidade do artigo 41 da Lei dá concretude ao texto do artigo 226, 

parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988, que dispõe 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 (BRASIL, 2018, 

s/p)”. 

O Ministro Marco Aurélio de Mello afirmou na época que o dispositivo 

legal se coaduna com o que propunha Ruy Barbosa, ao afirmar que a regra de 

igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Isto porque a mulher, ao sofrer 

violência no lar, no trabalho, nas redes sociais, ou onde estiver inserida na 

sociedade, encontra-se em situação desigual perante o homem. Entretanto, a 

análise incidental da questão não solucionou todos os problemas a respeito de 

regramento legislativo.  

A incerteza acerca da aplicação da Lei Maria da Penha era tão grande 

que o então ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época apoiado pela 

Secretaria Especial da Mulher, decidiu iniciar suas ações de controle concentrado no 

Supremo Tribunal Federal – STF para obter assim uma declaração formal de 

constitucionalidade da Maria da Penha e resolver seus conflitos de aplicação. Em 

dezembro de 2007, o então ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ajuizou a 

ADC/1966, e em 2010 fora ajuizada a ADI 442467 que foi ajuizada pelo Procurador 

Geral da República. A primeira ADC/1966 solicitava o pronunciamento do STF pela 

constitucionalidade da lei 11.340/06 (declaração de constitucionalidade dos arts. 1º, 

33 e 41) e a segunda intervenção legislativa pedia interpretação conforme a 

Constituição dos artigos 12, inciso I, 16 e 41 da Lei Maria da Penha. Ambas as 

ações foram julgadas em 2012 e declararam a Lei Maria da Penha perfeitamente 
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uniforme e em consonância com o padrão disposto em lei constitucional. Segundo 

Carme Alemany, e Helena Hirata em Dicionário crítico do feminismo, explanam que: 

As violências praticadas contra as mulheres devido ao seu sexo assumem 
múltiplas formas. Elas englobam todos os atos que, por meio de ameaça, 
coação ou força, lhes infligem, na vida privada ou pública, sofrimentos 
físicos, sexuais ou psicológicos com a finalidade de intimidá-las, puni-las, 
humilhá-las, atingi-las na sua integridade física e na sua subjetividade 
(ALEMANY; HIRATA et al. 2009. p. 271). 

 

Tendo em vista a pronta uniformização da Lei Maria da Penha, e as 

evoluções geradas pela conceituação de feminicídio fora solicitado neste sentido 

que ocorressem: a) a vedação da aplicação da Lei 9.099/95 e de qualquer dos seus 

dispositivos em relação aos crimes cometidos sob a Lei Maria da Penha, em 

qualquer caso2; b) que fosse determinada a natureza de ação pública incondicionada 

nos crimes de lesão corporal de natureza leve cometidos no âmbito da Lei; c) que 

fosse reservada a aplicação dos artigos 12, I e 16 da Lei Maria da Penha (acerca da 

necessidade de a renúncia à representação se dar sempre diante de um juiz) aos 

demais crimes cujo processamento esteja condicionado à representação. São 

pedidos legislativos que se remeteram às consequências do afastamento da Lei 

9.099/95, aos casos de violência doméstica contra a mulher, em especial à 

modificação legal que esta solicitação instituiu quanto à natureza de crime de lesão 

corporal leve já previsto e revisado anteriormente, e a tipificação de feminicídio e a 

punição mais rígida nestes casos, conforme referendado pela doutrina e pela 

jurisprudência a respeito destes temas. Argumentou-se que o processamento dos 

casos de violência doméstica, e de gênero contemplados pela Lei 9.099/95 

poderiam configurar um obstáculo à punição do agressor, o que iria contra o 

princípio da dignidade humana, protegido e referendado pela CF/88.  

 

1.2 Espécies de agressões contempladas pela Lei Maria da Penha - Lei nº 
11.340/06, e questões referentes ao feminicídio 
 

O objeto de proteção da lei é a contenção em relação à violência contra a 

mulher baseada no gênero, seja praticada no âmbito doméstico, familiar ou em uma 

relação íntima de afeto, ou em qualquer situação onde a mulher se faça presente. A 

Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06 tratou apenas da violência contra a mulher 

que é baseada no gênero (Art. 5º, caput). A seguir é colacionado entendimento 

relevante neste sentido: 

                                                           
2
 Fato este já devidamente mencionado em rodapé neste capítulo. 
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Os diversos tipos de violência contra a mulher (física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral) ocorrem, predominantemente, no contexto de relações 
domésticas, familiares e afetivas e não se restringem a determinada classe 
social, idade, região, estado civil, escolaridade e orientação sexual. 
Portanto, foi necessário estabelecer uma série de proteções e garantias que 
permitissem a preservação da integridade física, moral e patrimonial da 
mulher nas suas relações privadas e íntimas, em que, precisamente, ocorre 
a maior parte das violências contra as mulheres (Conselho Nacional de 
Justiça, 2013, p.19). 
 

A doutrinadora criminalista Alice Bianchini, ao transcrever o texto do art. 

7º da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06 ressaltou a proximidade entre as vítimas 

e o seu agressor direto, e a habitualidade das situações de violência tornam as 

mulheres ainda mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdades de gênero, 

conforme menção doutrinária a seguir: 

Art. 7º: São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida 
como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da 
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III - 
a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência patrimonial, entendida 
como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, entendida 
como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria 
(BIANCHINI, 2014, p.31). 

 
No caso da violência contra a mulher, existem inúmeros fatores 

que tornam as conflitualidades ainda mais críticas neste viés.  

Os incisos I e II do artigo 5º da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06 

coíbem a violência contra a mulher em sua modalidade mais comum no Brasil, que é 

a violência doméstica e familiar. Entretanto, a violência ocorrida: na rua, no trabalho 

ou em outros espaços públicos, que seja perpetrada por marido ou ex marido, 

companheiro ou ex companheiro, namorado ou ex-namorado, amante ou ex amante, 

e ainda outros parentes ou moradores da mesma casa que tenham ou não 

vínculo familiar com a vítima, também deverão ser considerados de competência 
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para serem coibidos pela Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06. No Código Penal 

Brasileiro, o feminicídio está definido como um crime hediondo, tipificado nos 

seguintes termos: é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição 

de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

Já o inciso III do artigo 5º da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06, assim 

explana que: “(...) Não deixa dúvidas de que as relações 

afetivo-sexuais momentâneas, duradouras ou situacionais estão incluídas 

na competência da Lei Maria da Penha, já que fala „em qualquer relação 

íntima de afeto‟ (BRASIL, 2018, s/p)”. Nesta linha de pensamento, a violência se 

conceitua sobre alguns parâmetros, descritos por Stela Valéria Soares De Farias 

Cavalcanti a seguir: 

[...] uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa 
a fazer algo que não está com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, 
é incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar sua vontade, sob pena 
de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser espancada, lesionada ou 
morta. É um meio de coagir, de submeter outrem ao seu domínio, é uma 
forma de violação dos direitos essenciais do ser humano (CAVALCANTI, 
2010, p. 11). 
 

Assim, a violência deveria decorrer da fragilidade e/ou hipossuficiência 

e/ou inferioridade proveniente de gênero, considerada condição „sine qua non’ para 

a aplicação da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06. Neste viés dispõe o art.5º da 

Lei 11.340/06: 

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 
(BRASIL, 2018, s/p). 

E de acordo com o artigo 5º e 7º da Lei Maria da Penha - Lei nº 

11.340/06, sempre que houver violência: física, psicológica, sexual, patrimonial ou 

moral contra uma mulher no âmbito doméstico ou familiar, a letra da lei irá se 

encontrar diante de um caso cuja competência, em razão da matéria, seria 
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exclusivamente dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

conforme previsão legal. Em alguns casos estabelece-se que para a configuração da 

violência doméstica que atraia o devido amparo legal da Lei Maria da Penha - Lei nº 

11.340/06, não importando o gênero do agressor, que poderá ser tanto o homem 

como a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo decorrente de uma relação 

doméstica, familiar ou de afetividade, ou de ojeriza ao gênero feminino.  

Nesta linha de raciocínio, pode-se, em tese, determinar a 

competência dos Juizados especializados mesmo nas hipóteses de violência 

entre duas mulheres, desde que alguns requisitos estejam presentes, sendo 

estes: vítima do sexo feminino, violência em âmbito efetivamente 

doméstico, familiar ou no bojo de relacionamento íntimo mantido entre o 

agressor ou agressora e a vítima, em um contexto caracterizado por relação de 

poder e submissão, para que sejam atendidos os requisitos legais da Lei Maria da 

Penha - Lei nº 11.340/06. E o entendimento doutrinário neste viés é de que: 

Desse modo, devido à gravidade e à alta incidência da violência contra as 
mulheres no Brasil, fez-se necessária a elaboração de uma política estatal 
especializada, que enseja, para seu efetivo cumprimento, a integração entre 
a norma e as políticas públicas. No que diz respeito ao Poder Judiciário, a 
efetividade da Lei Maria da Penha depende do desenvolvimento de políticas 
judiciárias que garantam a estrutura judicial e humana adequada para a 
tramitação dos processos, a qualificação profissional de servidores e 
magistrados, a eficiência da gestão nas varas especializadas e a articulação 
com o Ministério Público e as Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher (Conselho Nacional de Justiça, 2013, p.19-20). 
 

Para compreender melhor as diversas formas de violência de gênero, 

deve-se ter em mente alguns conceitos, que serão ilustrados por Tereza Rodrigues 

Vieira e Amanda Pegorini Gimenes, na menção doutrinária a seguir: 

Entende-se por violência física qualquer conduta que ofenda a integridade 
ou a saúde da mulher. Quanto à violência sexual, inclui qualquer 
procedimento que obrigue, force, constranja a mulher a presenciar, manter 
ou participar de relação sexual não desejada, mediante uso de força física 
ou ameaça. Já a violência psicológica, abrange qualquer conduta que cause 
à mulher um dano emocional, diminuindo sua autoestima, causando 
constrangimentos e humilhações. A violência moral é conhecida como 
qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Por fim, a 
violência patrimonial, que diz respeito a qualquer comportamento, que 
configure destruição, subtração de bens, documentos e instrumentos de 
trabalho (VIEIRA; GIMENES, 2008). 
 

Vale destacar que o caráter protetivo que a Constituição Federal de 1988 

dá a família, no texto de seu artigo 226, parágrafo 8º. E nesse sentido, deve-se ter 

em conta o sentido abrangente da caracterização da unidade familiar, e dos 

instrumentos a “viabilizar sua conservação ética e estrutural” nos casos referentes a 
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mulher. E para isso cita-se o juízo de valor da doutrinadora gaúcha Maria Berenice 

Dias:  

Diante desta nova realidade, não há como restringir o alcance da previsão 
legal. Até mesmo os vínculos afetivos que refogem ao conceito de família e 
de entidade familiar não deixam de ser marcados pela violência. [...] Mesmo 
que não vivam sob o mesmo teto, havendo violência, merece a mulher o 
abrigo da lei Maria da Penha. Para a configuração de violência doméstica é 
necessário um nexo entre agressão e a situação que a gerou, ou seja, a 
relação íntima de afeto deve ser a causa da violência. [...] Por isso, todas as 
relações de afeto podem acarretar a incidência da Lei Maria da Penha, e 
não apenas em se tratando de relacionamento amoroso ou supostamente 
como tal (DIAS, 2010, p.130). 
 

Para que se incida de forma efetiva o disposto na Lei Maria da Penha, e 

das tipificações legais referentes ao feminicídio, deverá haver uma relação de 

intimidade entre o agressor e a vítima, ou ato de ojeriza de gênero, assim como a 

violência de gênero caracterizada pela relação de poder e submissão contra a 

mulher em relação de vulnerabilidade. Assim, a intenção precípua do legislador seria 

a de dar proteção à mulher de qualquer idade. E ainda sobre o tema, é interessante 

observar o posicionamento de Fabio Konder Comparato: 

Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a culminância 
de um processo ético que, iniciado com a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da 
Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial de 
todo ser humano em sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte de todos 
os valores, independentemente das diferenças de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição, como se diz em seu artigo II. [...] (COMPARATO, 
2007, p. 228). 
 

Ao afirmar que o conceito de gênero existente no artigo 5º da Lei Maria da 

Penha - Lei 11.340/06 não é um conceito jurídico, tal situação ocorre porque há em 

determinados casos, alguma confusão legislativa e de interpretação da letra da lei, o 

que ocorrem em situações judiciais que acabaram por analisar o referido dispositivo 

legal de forma equivocada por parte dos magistrados ao aplicar a letra da lei 

referente à mulher e sobre o feminicídio. 

Os argumentos ilustrados mais uma vez se ligaram a uma interpretação 

mais restritiva da Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06. Assim, os requisitos do artigo 

5º deverão ser interpretados de maneira mais limitadora e restrita. O artigo 5º da Lei 

Maria da Penha estabeleceu que sua proteção se relacionasse à violência baseada 

no gênero. Entretanto, parece haver uma grande divergência por parte dos 

julgadores e doutrinadores acerca do entendimento do que é gênero, e do que se 

configura uma violência de gênero. E se talvez exista alguma confusão e um 
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equívoco na análise do conceito de gênero existente no artigo 5º da Lei Maria da 

Penha, não ser um conceito jurídico, outros vieses deverão ser observados nestes 

casos, e sobre as medidas protetivas, elencadas pela Lei Maria da Penha, e o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na cartilha “O Poder Judiciário na aplicação da 

Lei Maria da Penha”, ilustrou que:  

As medidas protetivas de urgência constituem uma das principais inovações 
da Lei Maria da Penha, pois têm o objetivo de proteger a mulher em 
situação de violência doméstica e familiar em caso de risco iminente à sua 
integridade psicológica e física. [...] As medidas protetivas podem ser 
requeridas diretamente pela parte, por meio da autoridade policial, por 
advogado ou pelo Ministério Público. A natureza jurídica e, 
consequentemente, os ritos processuais das medidas protetivas 
permanecem sendo objeto de discussão entre juristas, uma vez que parte 
dos magistrados aplica o rito cautelar do Código de Processo Civil e outros 
adotam rito simplificado, visando atender as providências urgentes 
requeridas pela ofendida. Em termos processuais, as medidas protetivas 
compõem a fase pré-processual à execução da pena (CNJ, 2013, p.43). 
 

E tal constatação neste sentido mostra a importância do estudo 

interdisciplinar dos casos contemplados pela Lei Maria da Penha e dos casos de 

feminicídio que deverão ser feitos pelos aplicadores do direito. E se os magistrados 

ao decidirem os casos que envolvem o feminicídio, ao analisarem com base em 

conceitos que vão além do mundo jurídico, estes conhecimentos deverão ser 

amplamente valorizados, tendo em vista o alcance de decisões coerentemente 

fundamentadas nos casos contemplados pela Lei Maria da Penha, e ligados ao 

feminicídio no Brasil.  
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02. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA NO QUE TANGEM AOS 
CRIMES DE FEMINICÍDIO 

 

2.1 Aplicação da Lei Maria da Penha na esfera pré-processual e processual no 
ordenamento jurídico nacional 

 

A Lei Maria da Penha - 11.340/06 conforme já mencionado neste estudo 

cientifico foi criada com intuito de diminuir e coibir a violência doméstica no Brasil, e, 

além disso, o mesmo regramento legislativo é considerado pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, como a terceira melhor lei do mundo no segmento 

legislativo, no que tange ao combate à violência doméstica. E a Lei Maria da Penha - 

11.340/06 veio com a intenção de tentar coibir a violência doméstica, seja ela de 

ordem: física, emocional e psicológica, visando dar assistência legal às vítimas 

provenientes destes tipos de abusos, e que em momento posterior eclodiu na 

conceituação do crime de feminicídio, que nestes tempos tem se tornado um 

problema sem controle, que desacredita o Poder Judiciário perante a sociedade.  

No entanto, como se trata de um problema que tem acontecido com certa 

frequência e recorrência no Brasil, no caso do feminicídio, a vítima se sente 

intimidada por seu agressor (a) direto. O doutrinador penalista Fernando Capez 

explana a respeito de como a lesão corporal, sob a égide da Lei Maria da Penha - 

11.340/06 é devidamente tipificada, e seus demais desdobramentos legislativos na 

menção doutrinária apresentada a seguir: 

Lesão corporal dolosa leve qualificada pela violência doméstica: a partir da 
Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, que, após um período de vacatio 
legis de 45 dias, entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, o crime de 
lesão corporal dolosa leve qualificado pela violência doméstica, previsto no 
§ 9º, deixou de ser considerado infração de menor potencial ofensivo, em 
face da majoração do limite máximo da pena, o qual passou a ser de três 
anos. Em tese, seria, ainda, cabível o instituto da suspensão condicional do 
processo (art. 89), em face do limite mínimo da sanção penal (três meses 
de detenção). Contudo, a Lei n. 11.340/2006 passou a dispor em seu art. 
41: “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, 
de 26 de setembro de 1995”, vedando, assim, por completo, a incidência 
dos institutos benéficos da Lei n. 9.099/95. Nesses termos, a Súmula 536 do 
STJ: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se 
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” 
(CAPEZ, 2017. p. 505). 
 

Segundo diversos estudos a respeito de possíveis estatísticas das 

agressões mais recorrentes previstas pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, mais 

precisamente em relação ao feminicídio, em 80% (oitenta por cento) dos casos de 
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agressão contra mulheres, os mesmos foram cometidos por parceiros ou ex 

parceiros, e em um contingente de 56% (cinquenta e seis por cento) de brasileiras e 

brasileiros já conheceram um homem que já agrediu sua parceira, e 54% (cinquenta 

e quatro por cento) já conheceram ao menos uma mulher que sofreu algum tipo de 

agressão de seu parceiro (a). E diante de uma lista de amostragem de atitudes 

violentas contra mulheres, 56% (cinquenta e seis por cento) dos homens brasileiros 

admitiram já ter cometido algumas das delas e, na maioria dos casos, mais de uma 

vez em prática reiterada. 

E por causa do que ocorreu com Maria da Penha Fernandes em 1983, e 

por causa da demora em punir o seu algoz, em 2001 a Organização de Direitos 

Humanos responsabilizou o Estado Brasileiro por ser sido negligente quanto à 

violência doméstica contra mulheres. E em 2006, a Lei Maria da Penha - 11.340/06 

foi inserida na agenda legislativa nacional, em todos os contextos que são 

abrangidos pela lei ora mencionada. 

A Lei Maria da Penha - 11.340/06, além de alterarem diversos dispositivos 

no Código Civil Brasileiro - CCB em âmbito familiar, trouxe diversas mudanças 

legislativas também ao texto do Código Penal Brasileiro - CPB, e nos casos 

contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, é facultado a qualquer pessoa 

ao se dirigir até a autoridade policial denunciar possíveis casos de violência 

doméstica, seja perante ao Ministério Público ou até mesmo perante os Centros de 

Atendimento a Mulher, espalhados por todo o território nacional, e em Goiás para a 

Patrulha Maria da Penha. 

Além desses quesitos, a Lei Maria da Penha - 11.340/06 trouxe a 

obrigação do Poder Público em implementar diversas medidas para garantir a 

proteção integral das vítimas de violência doméstica, e mais precisamente nos casos 

de feminicídio, já que um dos maiores problemas antes da vigência da Lei Maria da 

Penha - 11.340/06, era de que as vítimas de tais agressões não denunciavam ou 

desistiam da denúncia de seus algozes por não terem a segurança legislativa 

necessária para tal empreitada.  

Dessa forma, a Lei Maria da Penha - 11.340/06 transformou em obrigação 

legislativa, o dever de proteção às vítimas de violência doméstica e feminicídio, não 

só por parte do Poder Público, mas também por parte dos entes federativos, com a 
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criação de Centros de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, além da 

criação de abrigos para acolherem mulheres em situação de risco. 

As medidas protetivas implementadas pela Lei Maria da Penha - 

11.340/06 são outras conquistas legislativas de suma relevância, que poderão ser 

deferidas em face do agressor (a) e mesmo da própria vítima de tais agressões. No 

caso do agressor (a) as medidas protetivas podem servir para que o mesmo preste 

alimentos à sua esposa e seus dependentes, a possível suspensão ou restrição do 

porte de armas, o pronto afastamento do lar, e até mesmo uma lista de proibição de 

condutas como que o agressor (a) se aproxime ou entre em contato com a vítima 

por quaisquer meios, ou que não frequente determinados lugares em determinados 

horários, ou que realize visita aos seus filhos enquanto durar tal proibição. 

Já no caso do deferimento de medidas protetivas para as vítimas de 

violência doméstica e feminicídio, sob a leitura da Lei Maria da Penha - 11.340/06 

esse tipo de benefício, poderá ser aplicado com ou sem o consentimento da vítima, 

pois tais medidas legais buscam preservar a sua integridade física e psíquica, e 

assim, após o afastamento do agressor (a), as vítimas de violência doméstica e 

feminicídio poderão ser reconduzidas ao seu domicilio ou ser encaminhada para um 

programa de proteção ou atendimento. 

O rol de medidas protetivas da Lei Maria da Penha - 11.340/06 é 

meramente exemplificativo, ou seja, o Poder Judiciário poderá conceder outras 

medidas protetivas que se façam necessárias, ainda que não estejam previstas 

especificamente em lei, e toda esta expertise legal servirá para preservar a 

integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial das vítimas de violência 

doméstica e feminicídio. 

Em aspectos punitivos, a prisão preventiva na letra da Lei Maria da Penha 

- 11.340/06 passará a ser autorizada, para garantir a eficácia das medidas protetivas 

ora previstas em lei, e além disso, o crime ora perpetrado passará a ser inserido no 

rol de agravantes, e a pena máxima prevista neste casos para o crime de lesão 

corporal praticado contra cônjuge ou companheiro no ambiente doméstico aumentou 

de um para três anos”, conforme previsão do art. 129, parágrafo 3º do Código Penal 

Brasileiro – CPB.   

Ao agressor ora tipificado pela Lei Maria da Penha - 11.340/06 é vedada a 

modalidade de penas alternativas, como previsto na Lei dos Juizados Especiais 
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Criminais – Lei 9.099/95, ou seja, as penas que substituem a modalidade de pena 

restritiva de liberdade, e assim na leitura da Lei Maria da Penha - 11.340/06, os 

agressores não poderão ser punidos com pagamento de cesta básica ou de 

pequenas multas, e agora tal conduta delituosa na Lei Maria da Penha - 11.340/06 

ganha a condenação de 03 (três) anos de reclusão, podendo a mesma pena ser 

aumentada para 1/3 (um terço), caso tal crime seja praticado contra pessoas 

portadoras de deficiência. 

Por fim, com a implementação da Lei Maria da Penha - 11.340/06 

surgiram os Juizados Especiais de Violência Doméstica contra a Mulher, que 

possuem a capacidade de julgamento de violência doméstica não só contra as 

mulheres, mas também de casais homoafetivos, conforme atualizações legislativas 

neste viés. 

Nesse sentido, pode-se considerar que a Lei Maria da Penha - 11.340/06 

representou um marco expressivo na legislação nacional em relação a proteção 

entidade familiar e um franco resgate da cidadania feminina perante o ordenamento 

jurídico nacional, na medida em os casos tipificados na Lei Maria da Penha - 

11.340/06, a mulher ficará a salvo de seu agressor (a) e assim, poderá denunciar as 

agressões ora sofridas sem temer que encontrará com o agressor (a) no dia 

seguinte e poderá sofrer consequências ainda piores.  

A Lei Maria da Penha - 11.340/06 é a pedra angular para os 

compromissos ora adquiridos pelo Brasil em resposta ao estipulado na Convenção 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher concebida pela 

Organização dos Estados Americanos – OEA e a Convenção para Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher concebida pela Organização 

das Nações Unidas – ONU. Aliás, a Organização das Nações Unidas – ONU 

reconheceu a Lei Maria da Penha - 11.340/06 como uma das melhores legislações 

do mundo para combater a violência doméstica e o feminicídio, conforme já 

mencionado anteriormente neste estudo científico. 

Por estes vieses, ficará mais claro que o princípio da dignidade da pessoa 

humana estará sendo respeitada em todos os momentos na real aplicação da Lei 

Maria da Penha - 11.340/06, e ao defender e coibir ações de violência contra vítimas 

de violência doméstica e feminicídio nos casos estipulados em lei. E o que poderá 

se chamar de agendas positivas, é onde são aquelas novidades legislativas onde 
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foram necessárias diversas medidas que buscaram minimizar os efeitos de diversos 

problemas históricos, que foram consequências de um passado repleto de abuso e 

discriminação em relação à mulher no Brasil isto se tornou estridente. 

É de manso e pacífico entendimento legislativo que a agressão à mulher 

estipulada na letra da Lei Maria da Penha - 11.340/06, deverá ser encarada como 

uma afronta direta aos Direitos Humanos, e por isso a criação de mecanismos 

legislativos de defesa e repreensão de tais condutas, e agendas positivas neste 

sentido se tornaram indispensáveis para o convívio social pacifico em sociedade, já 

que qualquer posicionamento contrário a estas premissas estaria ferindo 

diretamente os próprios princípios constitucionais já estipulados na CF/88.  

A Lei Maria da Penha - 11.340/06 foi um grande avanço no implemento de 

medidas públicas de enfrentamento à violência no Brasil, mais especificamente 

contra as vítimas de violência doméstica e feminicídio, sendo o mencionado 

dispositivo legal ora estudado nestas linhas, se tornou uma importante ferramenta no 

combate ás agressões em que a mulher no Brasil, possa vir a sofrer no ambiente 

doméstico, institucional, laboral e familiar. Tal instrumento legislativo se baseou na 

adoção de um conjunto de medidas legais e de políticas públicas, que tem o pleno 

objetivo de coibir e reprimir toda e qualquer forma de discriminação que limitem a 

dignidade e a sanidade da pessoa humana. 

Diante da vulnerabilidade da mulher em relação à violência doméstica, e 

as vítimas de violência doméstica e feminicídio, a Lei Maria da Penha - 11.340/06 

que foi criada especialmente para defendê-las. E foram implementados diversos 

projetos em parcerias com o Ministério Público, Estados e Municípios criando e 

desenvolvendo diversos serviços especializados, para as vítimas de violência 

doméstica e feminicídio contempladas pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, e 

atribuírem a este segmento de pessoas funções adequado de: segurança, justiça e 

saúde, para atender as vítimas de tal infame violência. 

Essa atitude do Estado brasileiro, ao contemplar as vítimas abarcadas 

pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, e que são dependentes financeiramente do seu 

(a) agressor (a), e portanto, é de extrema importância que essas vítimas de violência 

doméstica e feminicídio, que na maioria das vezes são incapazes em todos os 

sentidos, e também incapazes financeiramente, sejam incluídas em programas 
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sociais efetivos para que superem psicologicamente e fisicamente a violência em 

que estão envolvidas. 

Portanto, o Estado precisa trazer além de segurança, ofertar proteção 

multidisciplinar psicossocial que ajude essas vítimas de violência doméstica e 

feminicídio, possam recuperar a sua autoestima, sua confiança e a sua vontade de 

viver, também a sua segurança jurídica. Outra pertinente polêmica à Lei Maria da 

Penha - 11.340/06, diz respeito à organização judiciária. E um dos pontos que foram 

mais criticados pelos legisladores e doutrinadores foi em relação ao texto dos arts. 

33 e 41 da Lei Maria da Penha - 11.340/06. 

Art. 33: Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências 
cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do 
Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente 
(BRASIL, 2018. s/p). 
 

E em relação a leitura do art. 41 da Lei Maria da Penha - 11.340/06, o seu 

texto foi considerado em harmonia com as premissas constitucionais, tendo em vista 

que prevê uma medida que seja mais eficaz para que assim possa ser combatido à 

violência contra as vítimas de violência doméstica e feminicídio, já que na previsão 

de seu texto legal estipula que: “Art. 41. Aos crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se 

aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (BRASIL, 2017. s/p)”. E neste viés 

a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG é clara 

neste sentido: 

PROCESSUAL PENAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA - SUJEITO PASSIVO - CRIANÇA - APLICABILIDADE DA LEI 
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Para a configuração da violência 
doméstica, não importa a espécie do agressor ou do agredido, bastando a 
existência de relação familiar ou de afetividade entre as pessoas envolvidas. 
Provimento ao recurso que se impõe. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 
1.0145.07.414517-1/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª 
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2009, publicação da sumula em 
26/02/2010) (TJMG, 2018. s/p). 
 

E conforme a menção jurisprudencial mencionada anteriormente é de fácil 

constatação que a Lei Maria da Penha - 11.340/06 está em plena e total harmonia 

com a Constituição Federal de 1988 e o principal objetivo da mesma lei em comento, 

é buscar a igualdade social entre os cidadãos brasileiros, e promover assim a pronta 

diminuição da violência doméstica sofridas pelas vítimas de violência doméstica e 

feminicídio no dia a dia da sociedade brasileira. 
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2.2 Ferramentas legais de proteção integral na conjuntura da Lei Maria da Penha - 

11.340/2006 

A violência contra a mulher tem diversas raízes históricas na humanidade, 

e viola não somente a dignidade da mulher trazendo à mesma, toda a sorte de 

prejuízos e de todas as espécies, tais como: em relação ao seu trabalho, a sua 

saúde e a sua vida. A conduta de agressão de qualquer nível contra as vítimas de 

violência doméstica e feminicídio deverá ser estudada e tratada como uma questão 

social de suma importância, pois o seu histórico e diversas ocorrências são imensos, 

e que estão profundamente enraizadas na cultura da humanidade, e abrangem toda 

a sociedade no Brasil e no mundo todo. 

A Lei Maria da Penha - 11.340/06 que entrou em vigor em 22 de setembro 

de 2006 e teve como objetivo criar vários métodos para que se possa coibir a 

violência doméstica e familiar. E a criação da Lei Maria da Penha - 11.340/06 foi um 

grande marco legislativo primeiramente para a história da mulher brasileira, tendo 

em vista que há anos existia uma constante luta por parte diversos movimentos 

feministas, para a real proteção das vítimas de violência doméstica e feminicídio, 

contra as agressões que vinha sofrendo em seu dia a dia em toda a federação 

brasileira. O doutrinador penalista Aury Lopes Jr. em sua obra Direito processual 

penal, reporta a respeito dos possíveis prejuízos que podem vir a ocorrer, na 

instrução da ação penal ligada a Lei Maria da Penha - 11.340/06: 

Já advertimos do grave problema que constitui o atropelo das garantias 
fundamentais pelas equivocadas políticas de aceleração do tempo do 
direito. Agora, interessa-nos o difícil equilíbrio entre os dois extremos: de um 
lado, o processo demasiadamente expedito, em que se atropelam os 
direitos e garantias fundamentais, e, de outro, aquele que se arrasta, 
equiparando-se à negação da (tutela da) justiça e agravando todo o 
conjunto de penas processuais ínsitas ao processo penal (LOPES JR., 
2016. p. 43). 
 

Vale ressaltar que a criação da Lei Maria da Penha - 11.340/06 e suas 

novidades legislativas foram alvo de diversas críticas, e ressalvas doutrinárias e 

jurisprudenciais no que dizem respeito a sua constitucionalidade, e os seus diversos 

pontos polêmicos foram debatidos seguindo diversos quesitos, tais como: a violação 

ao Princípio da Igualdade previsto no art. 5º, I, da CF/88, o Princípio da Dignidade 

Humana também previsto na CF/88; e no que diz respeito à violação da 

competência dos Juizados Especiais previsto no art. 98, I, da CF/88 e o possível 

afrontamento em relação à invasão da competência para fixar a organização 
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judiciária local amplamente previsto no art. 125, § 1c/c art. 96, II, d, da CF/88. O 

doutrinador penalista Guilherme de Souza Nucci, abordou a este respeito: 

O conceito de Constituição deve levar em conta, portanto, a Constituição 
escrita, justamente a forma adotada pelo Brasil, jamais se olvidando que 
esse texto precisa ser elaborado a bem da nação, vale dizer, a fim de 
garantir ao povo todas as condições para o seu desenvolvimento, 
tranquilidade, bem-estar, liberdade e, sobretudo, felicidade. (NUCCI, 2016. 
p. 53). 
 

É indispensável ressaltar que quando se fala em igualdades em 

sociedade, deve-se pensar no desdobramento de princípios e novidades legislativas 

em diversas vertentes, tanto em ordens formais quanto as formalidades materiais. 

As questões referentes a real aplicação da Lei Maria da Penha - 11.340/06, segundo 

os seus mais ferrenhos opositores, tratam-se de: uma possível antinomia entre a 

igualdade formal e a igualdade material. E doutrinador penalista Guilherme de Souza 

Nucci, novamente abordou tal situação: 

Os direitos fundamentais, pois, constituem-se de direitos individuais, 
coletivos, sociais e políticos, exaltados na Constituição, e são os 
indispensáveis ao pleno desenvolvimento do homem e do cidadão, 
especialmente frente ao Estado, que tem por obrigação não somente 
respeitá-los, mas também assegurá-los e protegê-los. As garantias 
fundamentais são os instrumentos constitucionais colocados à disposição 
dos indivíduos e das instituições para fazer valer os direitos fundamentais. 

(NUCCI, 2016. p. 67). 
 

Tais alegações são infundadas em relação a Lei Maria da Penha - 

11.340/06, na medida em que antinomia é considerada como o conflito de normas 

hierarquicamente equiparadas, e no caso da Lei Maria da Penha - 11.340/06, não 

tem nenhum fundamento, pois trata-se somente de um mero conflito aparente em 

uma única norma. E a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

– TJMG é clara neste sentido e dispõe que: 

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA 
PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - OFENDIDO DO SEXO MASCULINO - 
INAPLICABILIDADE DA LEI - COMPETÊNCIA FIXADA PELA 
DISTRIBUIÇÃO FEITA POR SORTEIO. I. A Lei 11.340/06 visa dar proteção 
às mulheres, justamente por se tratar de um grupo minoritário e 
hipossuficiente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da 
norma por ofensa ao princípio da igualdade ou isonomia. II. Não havendo 
incidência da Lei Maria da Penha no caso, a competência deve ser fixada 
pela distribuição feita por sorteio. (TJMG - Conflito de Jurisdição 
1.0000.15.072236-1/000, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª 
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2015, publicação da sumula em 
22/01/2016). (TJMG, 2018. s/p). 
 

Na Constituição Federal de 1988 ficou explicitamente reconhecida e 

ressaltada de uma vez por todas, a plena igualdade entre o homem e a mulher. E a 
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Constituição Federal de 1988, colocou homens e mulheres em posição de 

igualdade, e que se pode chamar de igualdade formal, da seguinte forma, de acordo 

com o texto do art. 5º inciso I, a seguir: 

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 a 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
I - homens e mulheres são iguais em direito e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
 
[...] (BRASIL, 2018. s/p). 
 

Como já dito anteriormente em relação ao princípio da igualdade previsto 

na CF/88, em seu aspecto material não existiu um dispositivo específico que 

exteriorizou a sua existência, mas de acordo com a hermenêutica pode-se dizer que 

tal premissa está presente em todo o seu texto legal, devidamente espalhado por 

todos os seus artigos e incisos, mas, como exemplo emblemático o art. 3º, incisos III 

e IV caracterizou tal assertiva de forma a ilustrar mais facilmente o entendimento 

sobre tal aspecto material conforme menção legal a seguir: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

 
[...] 
 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 2018. s/p). 
 

A vontade do legislador se manifestou também no texto do art. 226 da 

CF/88, e desta vez de maneira ainda mais clara no que diz respeito à necessidade 

das medidas protetivas, também elencadas na Lei Maria da Penha - 11.340/06, e 

principalmente no âmbito familiar, visando proteger as vítimas de violência 

doméstica e feminicídio e isto de fácil constatação conforme menção legal neste 

viés: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  
 
[..] 
 
§ 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 (BRASIL, 2018. s/p). 
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E sobre tais aspectos já ressaltados neste capitulo, foi feita a devida 

análise de constitucionalidade dos dispositivos legais em conflito localizados na Lei 

Maria da Penha - 11.340/06, e em 2012, perante o Supremo Tribunal Federal – STF, 

o seguinte acórdão neste sentido foi proferido conforme menção jurisprudencial 

neste viés: 

ADC 19 / DF 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra 
a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 
8º do artigo 226 da Carta da Republica, a prever a obrigatoriedade de o 
Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações 
familiares. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar procedente a ação 
declaratória para declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da 
Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha –, nos termos do voto do relator e 
por unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na 
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. 
(STF, 2018. s/p). 
 

E neste mesmo caráter a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais – TJMG é clara neste sentido, e para exemplificar a discussão segue a 

menção jurisprudencial a respeito do tema: 

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIAS 
DE FATO/AGRESSÃO - FILHO CONTRA MÃE - INDEFERIMENTO DE 
MEDIDAS PROTETIVAS - RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR DE 
ILEGIMITIDADE ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO 
- MÉRITO RECURSAL - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI E SUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA - IMPERATIVIDADE NA CONCESSÃO - AUTONOMIA E 
SATISFATIVIDADE DAS MEDIDAS - RECURSO MINISTERIAL 
PROVIDO.1. O art. 25 da Lei nº 11.340/2006 prevê a intervenção do 
Parquet nos processos que tramitam sob a sua égide, razão pela qual está 
imbuído de legitimidade e interesse recursal. 2. Contrariando as assertivas 
feitas pelo magistrado, a inserção no ordenamento jurídico de lei que intente 
alcançar a igualdade material, por meio da exclusão de situações que 
impeçam o nivelamento entre homens e mulheres e que possibilita, em 
contrapartida, maior equiparação entre iguais/desiguais não pode ser 
tachada de inconstitucional. Ora, debater-se em prol da 
inconstitucionalidade da lei ao argumento de que acatá-la atenta contra o 
princípio da isonomia constitui, data venia, argumento simplista, haja vista 
que a lei apenas pretende dar maior eficácia ao princípio da igualdade, 
possibilitando, assim, que tal postulado se torne cada vez mais efetivo. 3. 
Restando constatada a violência, a palavra da vítima assume sobrelevada 
importância, não apenas porque os crimes ocorridos no âmbito doméstico e 
familiar são comumente praticados longe dos olhos de possíveis 
testemunhas, mas, também, em razão da própria condição peculiar da 
vítima, razão pela qual são suficientes para balizar o fumus boni iuris e o 
periculum in mora, razão pela qual não há como chancelar a ingerência 
estatal na esfera volitiva privada e, consequentemente, negar à vítima a 
proteção almejada. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Relator 
(a): Des.(a) Kárin Emmerich Data de Julgamento: 24/03/2015 Data de 
publicação da súmula: 31/03/2015 Apelação Criminal 1.0105.14.017747-
5/001 0177475-91.2014.8.13.0105 (TJMG, 2018. s/p). 
 

Fora percebida em tal entendimento jurisprudencial, ora ilustrado, que a 

Lei Maria da Penha - 11.340/06 não é um dispositivo legal inconstitucional, e não 
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está ferindo em momento algum o princípio da isonomia e da proteção integral dos 

indivíduos prelecionado pela CF/88, visto que a legislação no que tange a proteção 

das vítimas de violência doméstica e feminicídio, tem como objetivo dar uma maior 

eficácia ao princípio constitucional, visando assim à igualdade material e formal da 

legislação em comento, e promovendo assim a cidadania, e as demais premissas 

sociais, e o resguardo da dignidade humana que são asseguradas 

constitucionalmente, e em segundo plano as premissas legais assumidas pela Lei 

Maria da Penha - 11.340/06, que contemplam as vítimas de violência doméstica e 

feminicídio. 
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03.  DO CRIME DE FEMINÍCIDIO 
 

3.1 A aplicação da Lei Maria da Penha em relação ao feminicídio e os seus reflexos 
sociais  

Sobre os aspectos de aplicabilidade da Lei Maria da Penha - 11.340/06 já 

ressaltados neste estudo científico, neste tópico, serão ilustrados os possíveis 

reflexos sociais da mencionada legislação no contexto do Código Penal Brasileiro, 

para todos os fins que se fizerem mister:  

 
Art. 121. Matar alguém: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
[...] 
Homicídio qualificado 
§ 2º Se o homicídio é cometido: 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:  
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
§ 2º - A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando 
o crime envolve:  
I - violência doméstica e familiar;  
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  
[...] 
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 
crime for praticado:  
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;  
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos 
ou com deficiência; 
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima 
(BRASIL,2018, s/p). 

  
De acordo com o juízo de valor de Danuza Galiza:  

A mulher durante séculos foi vítima da opressão e de teorias machistas, no 
entanto, nenhum obstáculo foi capaz de ofuscar o brilho feminino e impedir 
o seu desenvolvimento na sociedade. Contudo o processo de emancipação 
da mulher foi uma tarefa árdua, que perdurou durante séculos até alcançar 
o status que possui hoje. De sexo frágil, a mulher passou a ser responsável 
pelo mais novo processo que o mundo vem sofrendo: a revolução feminina, 
onde as mulheres deixaram de ser apenas donas [sic] do lar, para participar 
efetivamente da construção da história. (GALIZA, 2008, p. 01) 
 

E com base na mudança legislativa no contexto penal e doutrinário a 

respeito do tema, já ressaltados neste tópico, para assim ilustrarem os efeitos e 

aspectos sociais da aplicabilidade da Lei Maria da Penha - 11.340/06, observa-se 

que com o atual contexto de feminicídio a legislação se tornou mais rigorosa nestes 

casos, o aspecto positivo de tal tipificação é a segurança na aplicação da lei. Afinal, 

somente serão considerados hediondos como no caso do feminicídio, os delitos 

constantes do rol taxativo elaborado pelo Poder Legislativo. E o aspecto negativo de 

tal tipificação, é que, o Congresso Nacional gozará de ampla liberdade para definir 

qualquer infração penal como hedionda, sendo livre para elevar à referida categoria 
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um delito qualquer, simplesmente em virtude da pressão exercida pela mídia ou pela 

população. E vale ressalta que há uma incidência relevante em relação à quantidade 

de procedimentos de flagrante/inquérito e de medidas protetivas de urgência, nestes 

casos o que causa grande preocupação, e a necessidade de uma nova dinâmica 

legislativa neste viés, e também a necessidade de um trabalho conjunto com a 

comunidade, e os demais segmentos da sociedade civil organizada, para a 

contenção de tais situações de violência conta a mulher, e também das relações de 

parentesco e relações homoafetivas contempladas pela Lei Maria da Penha - 

11.340/06, e dos casos de feminicídio que crescem em escala alarmante no país. 

Em relação às evoluções das sociedades preleciona Tiago Ferreira da Silva: 

[...] os neolíticos trabalhavam coletivamente, saindo em numerosos grupos 
para as poucas atividades de caça e pesca. As mulheres eram 
responsáveis por garantir o bem-estar das pequenas aldeias, 
permanecendo com os filhos e cuidando da agricultura [...] (SILVA ,2010, p. 
01). 
 

E neste caso para uma melhor compreensão do problema, colaciona-se a 

lição do doutrinador penalista Guilherme de Souza Nucci, que abordou com maestria 

entendimento neste sentido: 

Ou o nosso Parlamento somente se ocupa do processo civil, que lida, no 
mínimo, com patrimônio, interesses mais ricos e concernentes à elite? O 
CPP destina-se à camada marginalizada da sociedade, na sua maior parte. 
Então, esquece-se dele. Parece-nos a única explicação. Afinal, juristas de 
peso já integraram várias comissões e, mesmo assim, nada acontece. É 
preciso conscientização e civismo para lidar com a parte mais sensível do 
ser humano: sua liberdade (NUCCI, 2016. p. 08-09). 

 

A Lei do Feminicídio foi sancionada pela ex Presidente da República 

Dilma Rousseff em 2015. O Projeto de Lei 8.305/14, que foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados, depois de ter tramitado no Senado Federal, classificou o feminicídio 

como crime hediondo e modificou o texto do art. 121, do Código Penal Brasileiro 

incluindo o crime de feminicídio entre os tipos de homicídio qualificado. A nova 

redação de tal artigo, para incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado, o 

feminicídio: quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do 

sexo feminino. E sobre a temática da dignidade humana da mulher, das relações de 

parentesco e das relações homoafetivas, que são contempladas pela Lei Maria da 

Penha - 11.340/06 o que poderá ser perfeitamente inserido neste estudo sobre os 

aspectos sociais da Lei Maria da Penha - 11.340/06, o doutrinador constitucionalista 

Ingo Wolfgang Sarlet apresentou definição relevante neste viés: 
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A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 
2001.p.60). 

 

E o verdadeiro sentido da aplicabilidade da Lei Maria da Penha - 

11.340/06, além de prevenir os atos de violência doméstica em todos os níveis, é 

também de punir tais práticas infames, e erradicar a violência doméstica e familiar no 

território nacional contra a mulher, e as relações de parentesco e as relações 

homoafetivas, e que ainda não foram devidamente contempladas pelo texto legal da 

Lei Maria da Penha - 11.340/06. Apesar de ser compreensível e até louvável toda a 

preocupação em combater e reduzir a violência contra a mulher, a aprovação do 

referido projeto representa para parte da doutrina, um retrocesso na busca pela 

igualdade e no próprio combate à discriminação, quer seja por sexo, cor ou religião. 

O tipo penal de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal diz: “matar 

alguém”. Trata-se de crime contra a pessoa no qual o bem jurídico é a vida humana. 

Sujeito passivo é todo e qualquer ser humano nascido com vida; “alguém”, qualquer 

pessoa indistintamente, independente de sexo, cor, religião, etc. Ao tratar o 

homicídio perpetrado contra mulher (feminicídio), com mais severidade do que o 

cometido contra o homem, o texto legal está dizendo que a vida da mulher vale mais 

que a do homem. A lei tratará bens jurídicos idênticos (vida humana) de maneira 

desigual. Isto, além de violar a Constituição, poderá se transformar em perigosa e 

odiosa forma de discriminação, agravada e rechaçada por alguns segmentos 

conservadores. Vale lembrar que o Código Penal Brasileiro já prevê diversas 

qualificadoras para o homicídio que elevam a pena cominada (pena in abstrato) para 

12 anos a 30 anos de reclusão. Assim, caso um homem mate uma mulher por 

motivo fútil ou torpe, por exemplo, estará sujeito a uma pena mais severa se assim 

for reconhecida a qualificadora de tal ato delituoso. A criação de novos tipos penais 

ou a maior severidade da repressão penal em relação a violências praticadas contra 

a mulher em nada pode contribuir para o reconhecimento, e garantia de seus 

direitos, tampouco trazer qualquer contribuição para que se avance na concretização 

da igualdade entre homens e mulheres e na construção de uma nova forma de 

convivência entre os sexos. O reconhecimento e a garantia dos direitos da mulher 
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não irão encontrar na reação punitiva um instrumento adequado para sua realização. 

E neste contexto, leciona Marcelo Paula Vieira: 

A mulher não pode viver sem um homem. A partir do momento que 
nascesse sua vida estaria para sempre subjugada ao homem. Primeiro 
estava submissa ao pai que era seu responsável e a preservava até seu 
casamento, a partir daí o marido ocupava o lugar e ela como mulher 
virtuosa lhe devia obediência. O casamento tinha grande importância na 
Idade moderna, era uma instituição econômica e social, pois o marido dava-
lhe o sustento e o nome, em retribuição ela seria companheira e mãe. Na 
alta sociedade as mulheres ao casarem se tornavam donas de casa, 
administravam as propriedades com a ajuda dos feitores e agentes, 
enquanto as classes mais baixas tinham que trabalhar para ajudar no 
sustento. O objetivo primeiro do casamento era a reprodução da espécie e 
assegurar a educação e o sustento dos filhos (VIEIRA et al., 2006, p. 01). 

 

Conforme amplamente abordado por Renata Cunha, na menção 

doutrinária transcrita a seguir: 

A Convenção entende que a violência contra a mulher constitui grave 
afronta aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, proclamados e 
defendidos na modernidade; afirma, ainda, que a violência não se limita à 
agressão física, sexual e psíquica, como também restringe o 
reconhecimento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades (CUNHA, 
2009, p 123). 

 

3.2 Reflexos da Lei Maria da Penha - 11.340/06 no combate a violência doméstica e 
o feminicídio no País  
 

O Direito via de regra deveria além de prezar pela paz social, pela 

dignidade humana, e por condições mínimas de saúde e de cidadania para os seus 

cidadãos onde estão inseridos os seus regramentos legais, precisa estender as suas 

benesses também a mulher, aos entes envolvidos nas relações de parentesco e nas 

relações homoafetivas, e que ainda não foram devidamente contempladas pelo texto 

legal da Lei Maria da Penha - 11.340/06, como já dito anteriormente, para que a lei 

cumpra com o seu mister legal. Basicamente, o mecanismo de auto justificação de 

várias instituições, principalmente aquelas que deveriam zelar pela segurança e pela 

proteção da mulher, coloca a vítima de feminicídio como culpada da violência que foi 

cometida contra a mesma. A mulher é responsabilizada pela violência que sofreu. 

Não é admissível viver em uma sociedade totalmente livre, onde 

determinados segmentos de pessoas e no caso das mulheres, e dos entes 

envolvidos nas relações de parentesco e dos entes ligados às relações 

homoafetivas, e que ainda não foram devidamente contempladas pelo texto legal da 

Lei Maria da Penha - 11.340/06, e das modificações legais referentes ao feminicídio 

estejam à margem das garantias de dignidade humana tão amplamente 
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asseguradas na CF/88, e demais regramentos legislativos nacionais e 

internacionais, já mencionados anteriormente neste estudo, e que são garantidores 

de direitos mínimos em relação às mulheres, aos entes envolvidos nas relações de 

parentesco e dos entes ligados as relações homoafetivas, que precisam da plena, 

ampla e total aplicabilidade e proteção da Lei Maria da Penha - 11.340/06, e em 

relação à legalidade do processo penal, mesmo se tratando de uma legislação 

especial, como a Lei Maria da Penha - 11.340/06, este fato não foi ignorado por 

Antônio Cláudio da Costa Machado: 

Do principio da legalidade penal irradiam-se os contornos intangíveis da 
liberdade individual. Parte-se do pressuposto inarredável de que a liberdade 
é a regra, que convive com pequenas – ainda que numerosas – “ilhas” de 
proibição: somente são proibidas e apenadas aquelas determinadas 
condutas (ações ou omissões) previstas em lei. Além de estabelecer a 
necessidade de previsão legal das condutas proibidas, o princípio da 
legalidade somente autoriza o Estado a aplicar certas e determinadas 
penas, em exata consonância com o previsto em lei (COSTA MACHADO, 
2017, p. 25). 
 

Os diversos tipos de violência contemplados contra a mulher, os entes 

envolvidos nas relações de parentesco e os entes coligados nas relações 

homoafetivas, que precisam da plena, ampla e total aplicabilidade e proteção da Lei 

Maria da Penha - 11.340/06 em modalidade física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral, na maioria dos casos ocorrem no contexto de: relações domésticas, familiares 

e afetivas e não se restringem a uma determinada classe: social, ou a critérios de 

idade, de região geográfica da federação brasileira, de estado civil, ou de 

escolaridade ou de orientação sexual. E entre as propostas para evitar essas 

„mortes anunciadas‟, algumas são mais recorrentes na avaliação dos especialistas 

sobre o assunto: o engajamento das instituições públicas, para efetivar plenamente 

a Lei Maria da Penha é um caminho, tanto no sentido de proteção à vida das 

mulheres, no curto prazo, quanto para coibir o problema, por meio das ações de 

prevenção à violência de gênero a longo prazo. 

E para abrangerem tais segmentos de pessoas, se fez necessário 

estabelecer uma série de mecanismos de proteção e garantias legais no contexto da 

Lei Maria da Penha - 11.340/06 para que se fizessem valer a preservação da 

integridade física, moral e patrimonial de tais segmentos de pessoas, nas suas 

relações privadas e íntimas, nos casos contemplados pelo texto legal da Lei Maria 

da Penha - 11.340/06. Entre os operadores do Direito que atuam diretamente com a 

Lei Maria da Penha, um alerta é recorrente nestes casos: a denúncia é fundamental 
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para que a mulher conte com o apoio do Estado e da sua rede pessoal de convívio 

para interromper o ciclo de violência a sua volta. Isto porque, além do direito de viver 

sem violência, a permanência nesta situação representará um grande risco à vida da 

mulher, já que a tendência observada é a de que as agressões se tornem mais 

graves e frequentes. E o problema nestes casos colocou o feminicídio íntimo, aquele 

cometido em contexto de violência doméstica, em que há ou houve relação íntima 

ou de afeto entre assassino e vítima – como o mais alarmante no Brasil. 

Entre as principais inovações contempladas pelo texto legal da Lei Maria 

da Penha - 11.340/06, enfatizou-se a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, haja vista a incompatibilidade com os requisitos elencados 

na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Lei 9.099/95, no caso da 

proibição da aplicação de penas pecuniárias aos possíveis agressores, sursis, e a 

possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência nos casos 

contemplados pelo texto legal da Lei Maria da Penha - 11.340/06, e o caráter híbrido 

das ações do segmento, como já mencionado anteriormente. 

E para assegurar os direitos previstos nos casos contemplados pelo texto 

legal da Lei Maria da Penha - 11.340/06, que não se restringem à uma maior 

punição dos agressores nestes casos, pois além das medidas protetivas de 

urgência, e das medidas penais, a mencionada Lei Maria da Penha - Lei nº 

11.340/06 estabeleceu medidas de caráter: cível, trabalhista, assistencial e 

psicossocial nos casos em que se fazem necessárias tais medidas, e faz-se 

necessária a articulação entre os entes federativos e judiciais para assegurar uma 

maior efetividade da Lei Maria da Penha - 11.340/06. 

E se faz necessário o investimento maciço em estruturas físicas, e de 

entes qualificados e em condições adequadas para o pronto atendimento da 

demanda de casos contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, e a formação 

de profissionais especializados para atuar em casos de natureza complexa e 

multidisciplinar, como nos casos contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, 

em ações que estão em andamento, e em medidas preventivas para evitar outros 

casos do segmento em maior escala. E o doutrinador e processualista penalista 

Aury Lopes Jr., indicou possíveis situações infames que podem vir a ocorrer nestes 

casos: 

No Direito, a situação é, quiçá, ainda pior. Faz-se um abismo entre o 
discurso e a realidade. Nunca se esteve tão perto, pelas características, do 
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medievo: pensamento único; dificuldades de locomoção para a grande 
maioria (não seria isso o pedágio selvagem imposto ao país?); 
generalização da ignorância, por mais paradoxal que possa parecer, porque 
4/5 da população seriam descartáveis; um mundo povoado por imagens 
midiáticas, não raro sobrenaturais, para se manter as pessoas em crença; 
um espaço onde polis, civitas, já conta muito pouco; citoyen, como 
Maximilien Robespierre exigia ser chamado pelo filho, hoje, sem embargo 
de estar perto do palavrão, é quase tão só inflação fonética de discurso 
eleitoreiro. O grave, porém, são os mercadores das imagens; homens da 
ordem; e da lei se lhes interessa; maniqueístas interesseiros porque, 
pensando-se do bem (são sempre os donos da verdade, que imaginam 
existir embora, cada vez mais, mostre-se como miragem), elegem o mal no 
diferente (em geral os excluídos) e pensam, no estilo nazista, em coisas 
como um direito penal do inimigo (LOPES JR., 2017, p. 10). 
 

E devido à gravidade e à alta incidência da violência contra a mulher, os 

entes envolvidos nas relações de parentesco e os entes das relações homoafetivas, 

que precisam da plena, ampla e total aplicabilidade e proteção da Lei Maria da 

Penha - 11.340/06 em toda a federação brasileira se fez necessária à elaboração de 

uma política estatal e judicial especializada nestes casos, e é preciso aprofundar a 

conscientização sobre problemas decorrentes da desigualdade de gênero entre os 

operadores do Direito, para que a Lei Maria da Penha - 11.340/06, tenha assegurado 

o seu efetivo cumprimento como lei já consolidada, e para tal empreitada, é de suma 

importância a implementação de políticas públicas, legais e judiciais de vanguarda, 

para conter a explosão de casos de violência em relação à mulher, os entes 

envolvidos nas relações de parentesco e os entes das relações homoafetivas nos 

casos contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06.  

 

3.3 Efeitos e reflexos da utilização da Lei Maria da Penha - 11.340/06 nos diversos 
tipos de famílias existentes, e sua aplicabilidade nos casos de feminicídio. 
  

Nos casos contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, ao 

especializar a matéria referente à violência doméstica e familiar contra a mulher, os 

entes envolvidos nas relações de parentesco e das relações homoafetivas, embora 

a Lei Maria da Penha - 11.340/06 não tenha expressado em seu texto legal um 

caráter obrigatório à criação de varas ou juizados de competência especializada 

para o processamento das ações contemplados pela Lei Maria da Penha - 

11.340/06, com base em da Recomendação de nº 9, feita pelo Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ em 2007, recomendou aos tribunais em todo o território nacional a 

criação e a estruturação de Juizados especializados em relação à Lei Maria da 

Penha - 11.340/06, já que a mesma Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/06 conforme 

já dito anteriormente neste estudo, tem seus os procedimentos legais de 
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processamento das ações referentes a Lei Maria da Penha - 11.340/06, em total 

incompatibilidade com os requisitos da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

– Lei 9.099/95.  

Antigamente, as agressões que as mulheres sofriam de maridos e 

companheiros raramente eram tratadas como crimes, mas sim como pequenas 

contravenções punidas com pagamento de multas ou cestas básicas. Os casos que 

antes eram julgados em Juizados Especiais Criminais, hoje vão para juizados 

especializados em violência doméstica, onde as vítimas deveriam receber todo o 

apoio necessário. E a destinação de unidades judiciárias especializadas para o 

processamento das ações relativas à Lei Maria da Penha - 11.340/06, decorreu do 

reconhecimento, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, da relevância dos 

direitos a serem protegidos em prioridade nestes casos. E o doutrinador criminalista 

Aury Lopes Jr., ensinou que: 

O sistema penal (material e processual) não pode ser objeto de uma análise 
estritamente jurídica, sob pena de ser minimalista, ingênua até. O processo 
penal não está em um compartimento estanque, imune aos movimentos 
sociais, políticos e econômicos (LOPES, 2017, p. 41-42). 
 

Neste sentido sob o prisma constitucional, o doutrinador penalista 

Guilherme de Souza Nucci abordou tal situação: 

Há dois prismas para o princípio constitucional regente da dignidade da 
pessoa humana: objetivo e subjetivo. Sob o aspecto objetivo, significa a 
garantia de um mínimo existencial ao ser humano, atendendo as suas 
necessidades básicas, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, nos moldes fixados pelo 
art. 7.º, IV, da CF. Sob o aspecto subjetivo, trata-se do sentimento de 
respeitabilidade e autoestima, inerentes ao ser humano, desde o 
nascimento, em relação aos quais não cabe qualquer espécie de renúncia 
ou desistência. O Processo Penal constitui o amálgama do Direito Penal, 
pois permite a aplicação justa das normas sancionadoras. A regulação dos 
conflitos sociais, por mais graves e incômodos, depende do respeito aos 
vários direitos e garantias essenciais à formação do cenário ideal para a 
punição equilibrada e consentânea com os pressupostos do Estado 
Democrático de Direito, valorizando-se, acima de tudo, a dignidade humana 
(NUCCI, 2016. p. 76). 

 

Em casos mais graves, o magistrado poderá expulsar o agressor de casa 

e proibi-lo de se aproximar da vítima ou manter qualquer contato com a mesma, e 

seus familiares. As medidas protetivas são grandes avanços que a ei Maria da 

Penha - 11.340/06 trouxe, porque garante a integridade física da mulher e o direto 

de ficar com os filhos. E observa-se que mesmo quando as varas criminais em 

alguns estados da federação brasileira são especializadas em processar os crimes 

contra: os idosos, crianças e adolescentes, mulheres, e demais segmentos sociais 
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como nos crimes cometidos por intolerância religiosa, etnias, e demais outras 

situações, os fatores sociais, culturais envolvidos em cada um destes conflitos são 

bastante diferenciados e merecem uma análise cuidadosa e de modalidades de 

abordagens adequadas a cada segmento social na análise do caso concreto nestes 

casos, levando em consideração as garantias constitucionais destinadas a cada 

segmento de pessoas. 

 

3.4 Análises da contribuição da aplicação da Lei Maria da Penha - 11.340/06 para 
diminuição da violência doméstica e do feminicídio no Brasil  
 

Ao analisar a contribuição da aplicação da Lei Maria da Penha - 

11.340/06 para diminuição da violência doméstica no Brasil, deve-se levar em 

consideração que o Brasil é um país de dimensões continentais, que tem diversos 

usos e costumes locais, regionalismos, vicissitudes, e a forma como os Juizados 

especializados neste segmento, e os tribunais estaduais lidam com a aplicação da 

Lei Maria da Penha - 11.340/06 deverão ser observados na análise dos casos 

concretos, pois em alguns casos os magistrados se fazem valer do ativismo judicial 

para proferirem as suas sentenças, e de suas convicções pessoais em alguns 

casos, o que chega a ser uma verdadeira ofensa às premissas constitucionais, pois 

os mesmos magistrados usam tais julgados para expressarem o seu juízo de valor, 

de forma até ofensiva, como se as vítimas sejam mulheres, os entes envolvidos nas 

relações de parentesco e os entes das relações homoafetivas, justificassem e 

tivessem dado motivos relevantes para que os seus algozes praticassem tais atos 

delituosos. E novamente o doutrinador criminalista Aury Lopes Jr., de forma 

magistral adverte que: 

Ora, tal império da ordem só pode ser fruto do autismo jurídico e de uma 
boa dose de má-fé. A falácia do discurso salta aos olhos, pois tal ordem, 
numa sociedade de risco como a nossa e com um altíssimo nível de 
complexidade, só pode decorrer do completo afastamento do direito da 
realidade e/ou da imensa má-fé por parte de quem o prega. Não sem razão 
foi o argumento largamente utilizado por programas políticos totalitários, 
como o nazismo (pureza de raça) ou mesmo o comunismo (pureza de 
classe) (LOPES, 2017, p. 43).  

 

E nos casos já mencionados, a Lei 11.340/06 observa-se que, há uma 

incidência relevante em relação à quantidade de procedimentos de 

flagrante/inquérito e de medidas protetivas de urgência, e vale ressaltar que em 

alguns casos, as mulheres, os entes envolvidos nas relações de parentesco e os 

entes das relações homoafetivas podem figurar não somente como vítimas, mas 
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também serem agressores em potencial nos casos contemplados pela Lei Maria da 

Penha - 11.340/06.  

E após diversas análises doutrinárias e jurisprudenciais, e do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, sobre possíveis pontos 

controvertidos da Lei Maria da Penha - 11.340/06, e a aparente pacificação acerca 

da aplicabilidade da Lei Maria da Penha - 11.340/06 a casais de mulheres em 

relação homoafetiva, o doutrinador e processualista penalista Aury Lopes Jr., 

ressalta neste sentido que: 

A liberdade individual, por decorrer necessariamente do direito à vida e da 
própria dignidade da pessoa humana, está amplamente consagrada no 
texto constitucional e tratados internacionais, sendo mesmo um pressuposto 
para o Estado Democrático de Direito em que vivemos. Essa é uma 
premissa básica que norteia toda a obra: questionar a legitimidade do poder 
de intervenção, por conceber a liberdade como valor primevo do processo 
penal. Nem mesmo o conceito de bem jurídico pode continuar sendo tratado 
como se estivesse imune aos valores do Estado Democrático. (LOPES, 
2017, p. 32). 
 

E o argumento de proteção da família conforme o art. 226, parágrafo 8º 

da Constituição Federal de 1988, é extremamente baixo e incompleto, levando-se 

em consideração os casos de violência doméstica em larga escala em todo o 

território nacional. Vários juristas consideraram a Lei Maria da Penha - 11.340/06 

aplicável em um primeiro momento, justamente pela condição de fragilidade das 

vítimas em potencial, e diversos outros juristas excluíram a real aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha - 11.340/06 no caso de vítimas idosas justamente por este 

segmento de pessoas possuírem um regramento específico de proteção como no 

caso do Estatuto do Idoso, que foi inserido no contexto legal nacional no ano de 

2003. 

Outro ponto verificado no estudo sobre a Lei Maria da Penha - 11.340/06, 

realizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e que também pode ser 

verificado no quadro dos casos contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06, 

ocorrem em maior incidência em âmbito da unidade doméstica e/ou familiar e/ou em 

relação íntima de afeto, e o índice de ações penais e procedimentos de 

flagrante/inquérito e de medidas protetivas de urgência, é demasiadamente alto, e 

precisa-se de políticas públicas e judiciais efetivas de enfrentamento a essa alta 

escala de violência doméstica, já que o estado de Goiás, figura como um dos 

estados da federação brasileira com maior incidência de violência doméstica, e 
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segundo estudos neste sentido realizados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

reforça-se que:  

Nesse sentido, nos estados com maior incidência de violência doméstica 
(demanda social), espera-se que haja maior movimentação nas varas e nos 
juizados (demanda judicial), ensejando-se não apenas a criação de novas 
estruturas, mas, especialmente, a disponibilização de contingente adequado 
de servidores e juízes (CNJ, 2013, p. 34). 

 

O doutrinador e processualista penalista Aury Lopes Jr., reforça que: 

Argumento recorrente em matéria penal é o de que os direitos individuais 
devem ceder (e, portanto, ser sacrificados) frente à “supremacia” do 
interesse público. É uma manipulação discursiva que faz um maniqueísmo 
grosseiro (senão interesseiro) para legitimar e pretender justificar o abuso 
de poder. Inicialmente, há que se compreender que tal reducionismo 
(público – privado) está completamente superado pela complexidade das 
relações sociais, que não comportam mais essa dualidade cartesiana. 
Ademais, em matéria penal, todos os interesses em jogo – principalmente 
os do réu – superam muito a esfera do “privado”, situando-se na dimensão 
de direitos e garantias fundamentais (portanto, “público”, se preferirem). Na 
verdade, são verdadeiros direitos de todos e de cada um de nós, em 

relação ao (ab) uso de poder estatal. (LOPES JR., 2017, p. 35). 

 

Neste sentido, necessita-se de uma ampliação da discussão e das 

pesquisas realizadas sobre a Lei Maria da Penha - 11.340/06, possibilitando assim 

fornecer subsídios concretos para o planejamento e execução de ações 

institucionais que efetivassem os direitos de todos os cidadãos, independente de 

raça, cor, gênero, idade, condição penal, entre outros, e como no caso das 

mulheres, dos entes envolvidos nas relações de parentesco e dos entes das 

relações homoafetivas. O doutrinador e processualista penalista Aury Lopes Jr., 

ressalta desta forma que: 

A democracia, enquanto sistema político-cultural que valoriza o indivíduo 
frente ao Estado, manifesta-se em todas as esferas da relação Estado-
indivíduo. Inegavelmente, leva a uma democratização do processo penal, 
refletindo essa valorização do indivíduo no fortalecimento do sujeito passivo 
do processo penal. Pode-se afirmar, com toda ênfase, que o princípio que 
primeiro impera no processo penal é o da proteção dos inocentes (débil), ou 
seja, o processo penal como direito protetor dos inocentes (e todos a ele 
submetidos o são, pois só perdem esse status após a sentença 
condenatória transitar em julgado), pois esse é o dever que emerge da 
presunção constitucional de inocência prevista no art. 5º, LVII, da 

Constituição. (LOPES, 2017, p. 36). 

 

Essa concepção do direito a ter direitos, e no caso das mulheres, dos 

entes envolvidos nas relações de parentesco e das relações homoafetivas, deverá 

ser analisada através do princípio da dignidade da pessoa humana, dos 

fundamentos dos Direitos Humanos e da própria Lei Maria da Penha - 11.340/06, 

onde antes da mencionada lei, não existia uma lei específica contra a violência 
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doméstica, os casos eram julgados em Juizados Especiais Criminais e tinham penas 

que variavam entre seis meses e um ano, e permitia a aplicação de penas 

alternativas como pagamento de cestas básicas e multas, e o então agressor não 

precisava participar de trabalhos de reeducação e podia frequentar normalmente os 

mesmos locais que a vítima. Agora com o contexto implementado pela Lei Maria da 

Penha - 11.340/06, definiu como violência contra a mulher e tipifica em física, sexual, 

moral e patrimonial, e os casos contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06 

são julgados em juizados especializados em violência doméstica e as penas podem 

chegar a três anos.  

E o magistrado poderá determinar o comparecimento do agressor a 

programas de recuperação e reeducação podendo fixar o limite de distância entre o 

agressor e a vítima e até proibir qualquer tipo de contato com a vítima e seus 

familiares.  E para situar algumas particularidades da Lei Maria da Penha - 11.340/06 

em numa perspectiva crítica, discutiu-se de forma breve, a sua concepção, a história 

do sistema punitivo ao longo dos tempos, suas peculiaridades, e da necessidade de 

políticas públicas eficientes, que protejam efetivamente as mulheres, os entes 

envolvidos nas relações de parentesco e os entes das relações homoafetivas. E 

conforme estudo neste sentido apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ vale ressaltar que:  

Embora a Lei Maria da Penha tenha determinado a competência cível e 
criminal das varas e dos juizados de violência doméstica e familiar contra a 
mulher para processar, julgar e executar essas causas, o CNJ recomenda 
que as execuções das penas privativas de liberdade sejam realizadas nas 
Varas de Execuções Penais. Segundo essa orientação, apenas a execução 
das medidas de suspensão condicional do processo, da suspensão 
condicional da pena e das penas restritivas de direitos previstas no art. 44 
do Código Penal seriam processadas pela própria vara ou juizado de 
competência exclusiva para os crimes de violência contra a mulher (CNJ, 
2013, p. 42). 

 

E para tal empreitada precisam-se retomar algumas concepções críticas, 

em relação aos fundamentos dos Direitos Humanos e da própria Lei Maria da Penha 

- 11.340/06, e da necessidade de implementação de políticas públicas eficientes 

nestes casos, e a sua vinculação ao contexto de um Estado Penal garantista, frente 

aos conflitos e os problemas sociais da atualidade, no que tangem as mulheres, dos 

entes envolvidos nas relações de parentesco e os entes das relações homoafetivas 

nos casos contemplados pela Lei Maria da Penha - 11.340/06. E o aspecto mais 

importante da tipificação, segundo a doutrina dominante, é a oportunidade aberta 
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para que se dê visibilidade ao feminicídio e, ao mesmo tempo, se conheça de modo 

mais acurado e efetivo, a sua dimensão e suas características nas diferentes 

realidades vividas pelas mulheres no Brasil, permitindo assim o aprimoramento das 

políticas públicas para coibi-lo e atuar de modo preventivo, evitando assim novos 

casos de feminicídio no Brasil. 

 

3.5 Pontos positivos e negativos da tipificação do feminicídio no contexto legal 
nacional 
 

Com a alteração no texto do projeto de Lei 13.104/15 a respeito do 

feminicídio, observa-se que não houve um efetivo avanço social quanto aos direitos 

de gênero. E nesse contexto, o gênero deverá considerar corpos sexuados como 

mulher, não havendo assim a limitação do discurso àquelas que já nasceram 

mulheres, devendo estas estarem incluídas também nesse contexto legal as 

mulheres transexuais que também sofrem violência doméstica, mas que de forma 

equivocada, foram excluídas do rol de vítimas na de acordo com a leitura da Lei 

13.104/15. E as alterações no texto da Lei 13.104/15 em relação ao Projeto de Lei n° 

292/13 fez com que as circunstâncias do feminicídio se tornassem ainda mais 

genéricas, vindo na verdade a retroceder legalmente no que se refere à proteção de 

gênero, enquanto que no texto original o que se buscava era a evolução da proteção 

ao gênero. E de acordo com os estudos de Marcela Largade y de Los Rios: 

O mais notável é a omissão de que, por constante e evidente, é a chave: a 
imensa maioria dos crimes são cometidos contra meninas e mulheres. Esta 
consideração como um fato, como se se tratasse somente da classificação 
de um dos sexos da classificação binária, sem conteúdo social nem de 
poder opressivo. No extremo, se dá um conteúdo tendencioso e se toma 
conta para assinalar a evidente culpa da vítima (RIOS, 2008, p. 214).  

 

O artigo 121, em seu parágrafo 2° A, inciso II, do Código Penal, tipificou o 

feminicídio quando o crime envolver menosprezo ou discriminação pelo fato de ser 

mulher, ou seja, nos casos em que o agente despreza ou desvaloriza a vítima, 

havendo assim uma exclusão ou distinção que venha a prejudicar a mulher pelo 

simples fato de ser mulher. E o crime de feminicídio tipificado em nosso Código 

Penal é uma condição qualificadora do crime de homicídio, que também foi elencado 

como causa de aumento de pena, conforme a leitura do o artigo 121, parágrafo 7° 

do Código Penal. E no ordenamento jurídico nacional não se permite a 

responsabilidade penal objetiva, logo assim, é necessário que o agente tenha 

ciência das circunstâncias de aumento de pena, elencadas no texto do parágrafo 7° 
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do Código Penal. E novamente de acordo com os estudos de Marcela Largade y de 

Los Rios: 

O fato do Estado se mostrar omisso nos casos de feminicídio, contribui para 
que o referido crime ocorra, tendo em vista que a concorrência de alguns 
fatores como o silêncio, a omissão e a negligência das autoridades estatais 
responsáveis em proteger a população da ocorrência desses crimes, 
contribui para que o crime de feminicídio continue ocorrendo (RIOS, 2008, 
p. 216). 

 

E parece não haver dúvidas quanto aos resultados positivos concretos 

resultantes da instalação dos Juizados Especializados em Violência Doméstica e 

Familiar contra as Mulheres e das medidas protetivas instituídas e ampliadas pela 

Lei 13.104/15 – ainda que com inúmeras falhas e dificuldades. Tal avanço legislativo 

foi um passo importante e fundamental. Mas o Brasil foi além e, a exemplo de 

diversos outros países do continente latino americano acabou por tipificar o tipo de 

feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado. 

Desde a promulgação da Lei 13.104/15, há uma grande dificuldade em 

concluir se, sobre a tipificação do feminicídio como delito autônomo, e no Brasil, tal 

regulamentação foi um passo positivo do legislador brasileiro, diante de tantos 

argumentos positivos e negativos a respeito do feminicídio. Hoje, parece bastante 

claro que a tipificação do feminicídio na legislação penal nacional, resultou de uma 

importante luta pelos direitos fundamentais das mulheres que, no entanto, se 

desviou do caminho que vinha seguindo para se enveredar por uma trilha tortuosa: a 

do Direito Penal. E o aspecto positivo da tipificação de feminicídio é a segurança na 

aplicação da lei neste viés. Afinal, somente serão considerados como crimes 

hediondos, os delitos constantes do rol taxativo elaborado pelo Poder Legislativo 

nacional. E o ponto negativo da tipificação de feminicídio é que, por meio desse 

sistema, o Poder Legislativo nacional gozará de ampla liberdade para definir 

qualquer infração penal como hedionda, estando livre para elevar à referida 

categoria qualquer delito, simplesmente em virtude da pressão exercida pela mídia 

ou pela população, para a manutenção da ordem pública nos casos onde ocorrem o 

feminicídio em larga escala. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No caso da Lei Maria da Penha - 11.340/06, as questões referentes ao 

feminicídio, e os regramentos legais a este respeito, ainda são ainda extremamente 

controvertidos, e despertam as mais diversas discussões. Ainda mais se tratando 

dos segmentos ligados aos direitos das mulheres, dos entes envolvidos nas relações 

de parentesco e os entes das relações homoafetivas, o Poder Judiciário nacional, 

precisará progredir e muito para poder trazer a Lei Maria da Penha - 11.340/06, a 

efetividade que tanto se faz necessária, na atual realidade social brasileira, ainda 

mais se tratando do feminicídio, que ocorre em larga escala em todo o território 

nacional.  

E em um país de dimensões continentais como o Brasil, que tem diversos 

usos e costumes locais, regionalismos, vicissitudes, e a forma como os Juizados 

especializados neste segmento, entendem a respeito das questões referentes ao 

feminicídio, e como os tribunais estaduais lidam com a aplicação da Lei Maria da 

Penha - 11.340/06 deverão ser observados vários vieses na análise dos casos 

concretos, como os bens jurídicos a serem tutelados, que são: a vida, a liberdade, 

as relações familiares e de afeto, nos casos contemplados Lei Maria da Penha - 

11.340/06, e as questões referentes ao feminicídio, e o Estado independentemente 

de qualquer coisa deverá punir com rigor os casos passíveis de condenação dentro 

da letra da lei. E de acordo com o entendimento do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ reforça-se que: 

A reação à violência, nesse caso, manifesta-se pela procura pelas redes de 
atendimento, incluindo o Poder Judiciário, que tem o dever legal de garantir 
a prestação jurisdicional rápida e eficaz, a fim de reparar e evitar a 
ocorrência de danos e sofrimentos ainda mais graves dos que os 
anteriormente relatados (Conselho Nacional de Justiça, 2013, p.48). 
 

E a Lei Maria da Penha - 11.340/06, após a tipificação do feminicídio 

visou em primeiro plano, à proteção a integridade física, psíquica, moral, patrimonial 

e sexual da mulher, independente de sua orientação sexual, bem como do gênero 

feminino, e após diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais que sanaram os 

seus pontos legislativos controvertidos, contemplaram também os entes envolvidos 

nas questões referentes ao feminicídio, no texto legal da Lei Maria da Penha - Lei nº 

11.340/06.  

E mesmo assim contemplando todos estes segmentos de pessoas, a não 

abrangência da Lei Maria da Penha - 11.340/06, em todas as questões referentes ao 
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feminicídio, se faz como uma gritante afronta aos princípios constitucionais de 

igualdade, e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal de 

1988, e demais regramentos nacionais e internacionais que protegem tais 

segmentos ainda excluídos da efetiva proteção da Lei Maria da Penha - 11.340/06. 

E em se tratando de um Estado Democrático de Direito, não se poderá 

admitir a exclusão de determinados segmentos sociais da real proteção legal 

quando se faz necessária, e das discussões legais referentes as questões ligadas 

ao feminicídio. Deste modo, outro ponto que foi verificado no estudo sobre a Lei 

Maria da Penha - 11.340/06, como já mencionado anteriormente que os atos de 

violência doméstica e feminicídio estão em escala alarmante, e necessita-se de 

políticas públicas e judiciais efetivas para pelo menos minimizar tais casos neste 

sentido, evitando-se mais mortes e agressões em decorrência de crimes advindos 

da Lei Maria da Penha - 11.340/06, em todos os níveis e contemplando todos os 

segmentos sociais em todo o Brasil. 
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