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RESUMO 

O cometimento de lesão corporal em decorrência de desavença entre um casal de 

militares é um tema delicado. Com o acesso das mulheres aos quadros das 

Instituições Militares, tornou-se comum o casamento entre militares e, daí decorrente, 

a questão de agressões entre os conviventes e subsunção dos eventuais delitos ao 

Código Penal Militar. Logo, o assunto não é pacífico. Muitos questionam a indevida 

intromissão do Estado na relação familiar, indicando se tratar de crime comum aquele 

havido no asilo inviolável do lar. Outros, em sentido contraposto face a previsão 

contida na alínea "a" do inciso II do artigo 9º, entendem que havendo subsunção do 

fato à Parte Especial o crime será de competência da Justiça Militar. 

 

Palavras chave: justiça militar; lei maria da penha; cônjuge militar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro da Constituição Federal é possível identificar que todos são iguais 

perante a lei, esse dispositivo tem como objetivo promover a igualdade sem que haja 

qualquer tipo de discriminação ou distinção entre as pessoas, vale destacar que 

devido a história da sociedade brasileira em alguns momentos as mulheres vêm sendo 

tratadas como seres inferiores aos homens. 

 

Sendo assim na sociedade o homem é visto como superior a mulher, que 

a mulher deve ser totalmente submissa, isso fez com que a figura feminina fosse 

colocada de forma inferior, o que acabou por sequenciar várias formas de violência 

contra a mulher, o que fez com que surgisse movimentos de cunho social para a 

proteção da mulher. 

 

Assim com o passar dos anos com o objetivo de intervir no problema social 

da violência contra a mulher, fez com que surgisse uma necessidade da criação de 

políticas públicas voltadas a promoção de uma igualdade do homem e a mulher, 

promovendo o direito de igualdade resguardado pela constituição. 

 

Deste modo, originou-se a Lei 1.340/2006, conhecida popularmente como 

Lei Maria da Penha, que tem como principal objetivo proteger a mulher contra qualquer 

tipo violência que possam ocorrer, promovendo a proteção da vítima e medidas 

punitivas contra o agressor. 

 

Partindo dessa perspectiva, ressalta-se o fato de que muitas mulheres que 

sofrem violências ainda não denunciam, entre as principais causam estão medo da 

vítima sofrer agressões ainda maiores ou ainda vergonha pela situação de violência a 

qual foram expostas. 

 

Dentro desta lei estão previstos os tipos de violência que podem ocorrer 

dentro do âmbito familiar e doméstico são: violência física, violência psicológica, 

violência sexual e violência patrimonial, mas vale destacar que os dispositivos da lei 
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têm apenas o intuito de coibir e intimidar o agressor, mas não tem o propósito de 

proporcionar proteção a vítima. 

 

Existem questionamento de doutrinadores e jurisprudenciais voltados para 

o argumento se existe efetividade na legislação, se a mesma cumpre o papel para 

qual foi criada de promoção da igualde e da promoção da dignidade da pessoa 

humana, promovendo a integridade física e psicológica da mulher. 

 

Por fim, ressaltasse que os dados de violência contra a mulher ainda são 

alarmantes não somente no Brasil, mas em todo o mundo, sendo justificada pelos 

problemas sociais e culturais existentes, sendo assim essa matéria vem sendo 

discutida em âmbito internacional, para que os países criem políticas públicas de 

proteção. 

 

Outro ponto importante se refere à possibilidade da mulher de militar 

invocar, perante a Justiça Castrense, as medidas protetivas da Lei n. 11.340/06, tendo 

em vista o dever legal de enfrentar o perigo aliado ao compromisso solene de defender 

a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. A Lei Maria da Penha não 

descolou expressamente a competência da Justiça castrense para a Justiça Comum.  

 

Nesse sentido, o foco desta pesquisa visa demonstrar que a Justiça Militar, 

por analogia ou por medidas administrativas e processuais penais militares já 

previstas no ordenamento castrense, pode contemplar a mulher militar, vítima de 

violência doméstica e familiar, por parte do seu companheiro também militar, com as 

medidas protetivas abarcadas na Lei n. 11.340/06. 
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1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: LEI MARIA DA PENHA 

 

O primeiro capítulo proporciona uma abordagem sobre a evolução histórica 

do papel da mulher diante da sociedade salientando sobre a luta para aquisição de 

direitos, posteriormente trás uma perspectiva em relação a violência sofrida pela 

mulher e a necessidade de criação de uma lei para promover a proteção. 

 

1.1 Evolução Histórica Da Mulher  

 

Conforme Jesus (2015) o processo histórico da evolução do direito das 

mulheres é de suma importância para conseguir ter uma maior compreensão das 

normativas especificas criadas para a proteção das mulheres, como é o caso da Lei 

Maria da Penha nº 11.340/2006, pois as mulheres desde a época escravocrata e o 

período de colonização sofrem com questões que envolvem a violência. 

 
A lei Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências(JESUS, 2015, 
p.66). 

 
Ribeiro (2013) diz que a sociedade é formada por moldes bem específicos 

refletidos pelos aspectos históricos, como a família formada por um sistema patriarcal, 

aonde o homem era tido como o chefe da família, sendo o único com voz ativa, 

tomando as decisões familiares, contribuindo para que assim formasse aspectos 

machismos dentro da sociedade. 

 

Porto (2012) coloca que mas vale destacar que dentro de uma concepção 

sociológica é possível identificar que as mulheres assumiam o papel, sendo uma 

sociedade matriarcal, sendo isso evidente nos estudos de comunidades primitivas, 

mas na atualidade é possível ver que a mulher vem assumindo novamente como chefe 

da família, desempenhando papel fundamental dentro de uma sociedade.  

 

http://www.jusbrasil.com/topico/10644799/par%C3%A1grafo-8-artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10645133/artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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Mas vale destacar que,  conforme Jesus (2015) que as mulheres na sociedade 

moderna devido aos reflexos patriarcais de um passado, aonde existe uma 

desigualdade notória, fazendo com que a mulher seja colocado como um ponto fraco 

social, isso faz com que sejam levantadas constantes lutas feministas que buscam 

impor o papel da mulher da sociedade, aponta assim que a mulher não desempenha 

apenas o papel de cuidar dos filhos e afazeres domésticos, mas que são contribuintes 

para uma sociedade mais promissora. 

 

Ribeiro (2013) relata que a mulher luta por direitos, buscando uma sociedade 

mais igualitária aonde se faz necessária a criação de políticas publicas que promovam 

uma proteção a mulher, destaca-se que fatos históricos como a necessidade pela 

busca do alimentos e sobrevivência trouxe uma brutalização para o sexo masculino, 

aonde usava-se de violência para conseguir sobreviver dentro do grupo e estabelecer 

poder, sendo assim colocando a mulher como um ser fraco e inferior, o que reflete na 

sociedade atual. 

 

Deste modo, Porto destaca que colocar a mulher como um ser inferior é algo 

que ocorre ao longo dos anos, aonde exploram uma imagem de dependência e 

submissão, atribuindo a figura feminina uma função sem importância, o que fez com 

que no passar dos tempos a mulher percebesse que a coisa não era dessa forma, 

surgindo uma luta feminista, aonde a mulher começa na se impor e mostrar o seu 

valor social, atingindo em alguns momentos o poder. 

 

Destaca-se que a violência contra a mulher está relacionada a aspectos 

históricos que refletem dentro de uma sociedade, sendo assim escreve que violência 

é: 

 

Uma realização determinada das relações de força, tanto de classes 
sociais quanto em termos interpessoais. [...] como uma ação que trata 
o outro não como sujeito, mas como coisa. Esta se caracteriza pela 
inércia, pela passividade e pelo silêncio, de modo que, quando a 
atividade e a fala de outrem são impedidas ou anuladas, há violência 
(CHAUI, 2002, S/).  

 
Vale destacar como Porto (2012) que a violência contra a mulher pode 

ocorrer e ser associadas a diferentes formas, mostrando a importância da criação de 
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leis que promovam uma proteção, para que assim o principio de igualdade previsto na 

constituição seja atingido, pois é necessário tratar os inferiorizados de forma desigual, 

para que assim consiga atingir uma igualdade, promovendo uma igualdade material. 

 

1.2 Conceitos de violência doméstica 

 
Ao analisar a violência doméstica é impossível não fazer ligação com o 

Código Penal, mas o mesmo não acolhe as especificidades do problema o que 

impulsionou para a criação de uma legislação especifica que se protege a integridade 

física e moral da mulher que sofre as mais variadas formas de violência no âmbito 

familiar. 

 

Dentro da lei nº11.340/06 em seu artigo 7°, usa-se uma abordagem não 

muita especifica aonde tem o dizer “entre outras” fazendo com que a lei não seja algo 

limitado, podendo configurar as mais variadas ações como um tipo de violência contra 

a mulher. 

 

Sendo assim na Lei Maria da Penha estão previstos alguns tipos de 

violência podendo elas serem física, psicológica, moral, social e sexual, que podem 

ocorrer não somente de uma forma isolada mas também em conjunta de duas os mais 

formas de violência. 

 

De modo geral Modelo (2003) diz que podemos afirmar que a violência 

contra a mulher é uma questão social, que atinge diversos países desenvolvidos e 

subdesenvolvido, sendo um reflexo dos anos passados e que são desencadeados 

dentro da atualidade moderna dentro do seio familiar. 

 

A violência pode ser definida de forma bem sucinta como a imposição de 

uma pessoa contra a outra colocando uma pessoa em posição inferior e de 

dominação, impedindo que a outra pessoa se expresse e desenvolva a sua 

intelectualidade e a parte de sociabilização. 

 

Violência se caracteriza pelo uso da força, psicológica ou intelectual 
para obrigar outra pessoa a fazer algo que não está com vontade; é 
constranger, e tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a outra 
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pessoa de manifestar seu desejo a 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 violação dos direitos essenciais do ser humano (TELES; MELO, 
2003, p.15). 
 

A violência em alguns momentos não é colocada como algo escancarado, 

mas algo sutil, aonde a vitima de fragiliza emocionalmente, pois se sente dominado 

pela situação na qual se encontra, e muita das vezes o aspecto medo impede de que 

o agressor seja denunciado. 

 

Mas vale destacar que existem algumas divergências dentro da jurisprudência 

aonde aponta a aplicabilidade. Há divergências na jurisprudência e na doutrina quanto 

à aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos em que a infração não é perpetrada 

por um homem.  

 

No entendimento de Dias (2007), para que seja configurada violência 

doméstica, não é necessário que as partes tenham sido casadas, nem que sejam 

marido e mulher. Para ser caracterizada a violência doméstica, basta apenas que 

esteja caracterizado o vínculo de afetividade, de relação doméstica ou de relação 

familiar. Posto isso, considera-se sujeito ativo homem ou a mulher que praticou a 

violência, dentre qualquer uma de suas formas, no âmbito familiar.  

 

Também na união estável – que nada mais é do que uma relação 
íntima de afeto – a agressão é considerada como doméstica, quer a 
união persista ou já tenha findado. Para ser considerada a violência 
como doméstica, de relação familiar ou de afetividade, pois o 
legislador deu prioridade à criação de mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica contra a mulher, sem importar o gênero 
do agressor (DIAS, 2007, p. 41).  
 

Sendo assim, o agressor poderia ser o homem (marido, ex-marido, 

companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, filho, neto, irmão) ou 

também, em relações homoafetivas, a mulher que agride a sua companheira, 

excompanheira, namorada, ex-namorada.  

 

A parceira da vítima, quando ambas mantém uma união homoafetivas 
(art. 5º, parágrafo único), também responde pela prática de violência 
de âmbito familiar. Os conflitos entre mães e filhas, assim como os 
desentendimentos entre irmãs está ao abrigo da Lei Maria da Penha 
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quando flagrado que a agressão tem motivação de ordem familiar. 
(DIAS, 2007, p. 41).  
 

Em contrapartida, no entendimento de Porto (2012), a Lei Maria da Penha tem 

o intuito de proteger a mulher em face do homem, o qual é supostamente mais forte, 

dominante e ameaçador, desta maneira, não se aplicaria a referida legislação quando 

o sujeito ativo é do gênero feminino. Insta frisar ainda que toda história da Lei 

11.340/06, desde as convenções internacionais que lhe sirvam de supedâneo, toda 

história de luta do movimento feminista, aponta o homem como maior agressor do 

gênero feminino.  

 

Agressões perpetradas por outras mulheres se inserem dentro de uma 
certa „normalidade‟ no plano da estatística criminal, que não 
justificariam uma lei própria para dissuadi-las e, nesse caso, podem 
estar protegidas por meio de tipificação genérica de violência 
doméstica do art. 120, §9º, do Código Penal, sem as restrições de 
benefícios penais contidas na Lei 11.340/06. (PORTO, 2012, p.31).  
 

Já quanto ao sujeito passivo de um crime, nada mais é do titular do bem 

jurídico ameaçado ou lesado por uma conduta criminosa. A agressão no âmbito 

familiar constitui violência doméstica.  

 

Não só esposas, companheiras ou amantes estão no âmbito de 
abrangência do delito de violência doméstica como sujeitos passivos. 
Também as filhas e netas do agressor como sua mãe, sogra, avó ou 
qualquer outra parente que mantém vínculo familiar com ele podem 
integrar o polo passivo da ação delituosa. (DIAS, 2007, p. 41).  
 

Desta maneira, considerando a Lei Maria da Penha, para que seja 

considerado sujeito passivo, esclarece Dias (2007, p.42), é necessária uma qualidade 

especial, qual seja: ser mulher. Também, que esta esteja em uma situação de 

vulnerabilidade. 

 

1.3 A dinâmica da violência contra mulher 

 

O conceito de gênero foi trabalhado, inicialmente, pela antropologia e pela 

psicanálise, situando a construção das relações de gênero na definição das 

identidades feminina e masculina, como base para a existência de papéis sociais 

distintos e hierárquicos (desiguais) (FARIA, 1997). 
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O Conselho Regional de Serviço Social (2003) diz que contexto histórico da 

categoria gênero está ligado ao Movimento Feminista e à produção de conhecimento. 

Até a década de 1970, ouvia-se falar mais sobre estudos feministas ou estudos da 

mulher. A partir dessa data, no Brasil, o movimento feminista passou a ter significativa 

inclusão no espaço público, a fazer exigências e reivindicações políticas — época da 

ditadura militar. 

 

Os mesmo autores supracitados relatam que o período entre 1985 e 1990, a 

categoria gênero passou a ser utilizada de forma mais sistemática, entre as estudiosas 

aqui no Brasil, para destacar a construção social e histórica realizada sobre as 

características biológicas de uma determinada pessoa. O conceito passa a ser 

utilizado de forma relacional, ou seja, os estudos feministas que enfocavam só as 

mulheres, agora, passam a reportar-se de forma explícita a homens e mulheres, 

passando a chamarem-se estudos de gênero ou das relações de gênero. 

 

Segundo Faria (1997), esse conceito coloca claramente o ser mulher e o ser 

homem como uma construção singular, a partir do que é estabelecido, 

simbolicamente, como feminino e masculino, bem como dos papéis sociais destinados 

a cada uni, no interior da sociedade.  

 

De acordo com o Conselho Regional de Serviço Social (2003), os papéis de 

gênero são comportamentos específicos, associados a homens e mulheres, os quais 

mudam de cultura para cultura. Já identidade de gênero seria um conjunto de 

convicções pelas quais se considera socialmente o que é masculino ou feminino. Esse 

núcleo de nossa identidade de gênero se constrói, em nossa socialização, a partir do 

momento em que nascemos e somos rotulados como menino ou menina.  

 

Cardoso (1997) coloca que gênero é entendido, pois, como a forma social 

como cada sexo recebe conotações específicas em termos de valores e normas. É 

uma aquisição obtida no decurso do processo comunitário que prepara os sujeitos 

para desempenhar condutas conforme sua natureza biológica 
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Para Brasil (1995), gênero, em um aspecto geral, é um termo que se refere a 

um sistema de papéis e de relações entre mulheres e homens, que não são 

determinados pela biologia, mas pelo contexto social, político e econômico.  

 

De acordo com Scott (1995), a utilização da palavra gênero está, igualmente, 

para além da questão biológica. Sendo uma maneira de se referir às origens 

exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres, o uso 

de gênero dá ênfase a todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas ele 

não é diretamente determinado por ele, nem determina diretamente a sexual idade.  

 

Segundo Teles e Melo (2003, p.12), a violência de gênero pode ser 

compreendida como violência contra a mulher, expressão trazida à tona pelo 

movimento feminista nos anos 70, por ser esta o alvo principal da violência de gênero. 

Enfim, são usadas várias expressões e todas elas podem ser sinônimos de violência 

contra a mulher.  

 

Souza (2002) relata que ainda na atualidade em muitos países, as mulheres 

são submetidas a atos abusivos. Isso é considerado uma questão cultural, sendo que 

muitas delas acabam morrendo em conseqüência de tal agressividade, das 

mutilações que estas sofrem em seus corpos. Estudos realizados em países como 

Bangladesh, Camboja, índia, México, Papua Nova Guiné, Tanzânia e Zimbábue, 

constataram que a violência é freqüentemente vista como uma punição física, ou seja, 

é um direito do marido de "corrigir" uma mulher que cometeu uma transgressão. 

 

Souza (2002) conta que a violência de gênero é universal, não sendo restrita 

a uma determinada classe social, área geográfica ou determinado jeito de ser mulher, 

de acordo com certos contextos sociais e culturais e o envolvimento de classe, etnia 

e geração.  

 

O processo de socialização que leva à internalizarão dos espaços que 
circunscrevem o masculino e o feminino tem inicio na infância onde, 
como diz Simone de Beauvoir , os meninos tornam-se crianças e as 
meninas mulherzinhas. De fato, a entrada do menino no mundo adulto, 
onde desempenhará atividades no âmbito doméstico, tem fronteiras 
bem mais demarcadas do que a entrada da menina. Esta desde 
pequena, aprende a ser o que "será" quando crescer, aprende a ser 
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mulherzinha, a fazer comidinha, a trocar a fralda da boneca e é, de 
fato requisitada a ajudar a mãe nestas tarefas, a diferença do menino. 
Os brinquedos infantis expressam claramente as esferas assignadas 
a cada sexo. Fogões, vassouras e panelinhas se opõem a carros, 
aviões, pipas, revolveres (LUZ, 1982, p.67). 
 

A socialização primária, aquela que ocorre no âmbito familiar pelos pais, é o 

primeiro aprendizado de meninos e meninas. É nesta relação que será construída a 

identidade de futuros homens e mulheres, sendo assim, se a criação for diferenciada 

na infância, onde o menino aprende a ser forte, corajoso e que não pode chorar, e a 

menina aprende a ser sensível delicada e prendada, isso vai levar uma submissão da 

mulher ao homem. O homem, portanto, será sempre mais agressivo que a mulher, 

também pode ocorrer o contrário, vai depender da educação recebida.  

 

A definição de violência de gênero deve ser entendido como uma 
relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. 
Ele demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens, 
consolidados ao longo da história e reforçado pelo patriarcado e sua 
ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica que a 
prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do 
processo de socialização das pessoas. Ou seja, não é a natureza a 
responsável pelos padrões e limites sociais que determinam 
comportamentos agressivos aos homens e dóceis submissos as 
mulheres. Os costumes, a educação e os meios de comunicação 
tratam de criar e preservar estereótipos que reforçam a idéia de que o 
sexo masculino tem o poder de controlar os desejos, as opiniões e a 
liberdade de ir vir das mulheres (TELES; MELO, 2003, p.18). 
 

A identidade de gênero é modelada por intensidades sociais complexas e 

dinâmicas, expressando as oposições das relações de poder de classe, de sexo, de 

raça. Ela é, assim, parte do discurso político de uma sociedade. Torna-se, portanto, 

necessário que as ciências sociais incorporem a noção de assimetria sexual, a fim de 

que avancemos na compreensão das formas como esta se processa e se reproduz 

em sociedades históricas concretas.  

 

Por ser um fenômeno social, Luz (1982) diz que tal assimetria é objetivo 

das ciências sociais. Objeto tanto desafiante quanto complexo, na medida em que a 

questão da identidade de gênero admitiria um elemento universalizante: na avaliação 

cultural do homem e da mulher o feminino parece ter sido, sempre, o menos 

valorizado.  
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Programa de prevenção, assistência e combate à violência doméstica 

contra a mulher, (2003) violência de gênero é conhecida também como violência 

contra a mulher, acontece no mundo inteiro e atinge as mulheres em todas as idades, 

graus de instrução, classes sociais, raças, etnias e orientação sexual. Em seus 

aspectos de violência física, sexual e psicológica, é um problema que está ligado ao 

poder, onde, de um lado, impera o domínio dos homens sobre as mulheres, e, de 

outro lado, uma ideologia dominante, que lhe dá sustentação.  

 

As formas de violência de gênero se caracterizam pelas desigualdades 

salariais; assédio sexual no trabalho; o uso do corpo da mulher como objeto, como, 

por exemplo, nas campanhas publicitárias; o tratamento desumano que muitas 

recebem nos serviços de saúde. Todas representam uma violação aos direitos 

humanos e atingem a cidadania das mulheres. 
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CAPITULO II -  LEI MARIA DA PENHA SUA EFETIVIDADE  

 

O segundo capítulo de forma bem sucinta sobre a efetividade da lei Maria da 

Penha salientando sobre a criação de juizados especiais e atuação do Ministério 

público diante da existência de uma denúncia. 

 

2.1 Criação de juizados especiais 

 

Inicialmente vale destacar Sardenberg et al (2011) coloca que a Lei Maria da 

Penha, trouxe inarráveis benefícios de combate a violência contra a mulher, sendo 

uma de grande relevância a criação de juizados de violência doméstica e familiar 

contra a mulher (JDVFM), como pode ser observado no dispositivo do Art. 14 da lei 

em questão: 

 
Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, 

poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, 
e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra 
a mulher. 
Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário 
noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária 
(BRASIL, 2006, S/P). 
 

Este JDVFM, como expõe Dias (2008)possuem competência civil e criminal, 

sendo justificada uma abrangência ampla para que a proteção à mulher vítima de 

violência seja realmente eficaz, promovendo assim uma maior intervenção da Justiça, 

ou seja o Juiz tem uma visão amplificada da situação, pois não trata-se de um crime 

comum sendo julgado dentro de um sistema tradicional escrito no Código Penal ou 

ainda de conflitos inerentes a vara civil, mas sim de uma junção de ambos que 

necessita de uma atenção especial. 

 

Em relação a competência o legislador promove um privilegio em relação a 

vítima como pode ser observado no dispositivo a seguir: 

 

Art. 15 – É competente, por opção da ofendida, para os processos 
cíveis regidos por esta lei, o Juizado:  
I – Do seu domicílio ou de sua residência;  
II – Do lugar do fato em que se baseou a demanda;  
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III – do domicílio do agressor (BRASIL, 2006, S/P). 
 

Sendo assim, Rodrigues (2008) relata que essa foi uma forma encontrada 

para que fosse atingida uma igualdade material entre a vítima (mulher) e o agressor 

(homem), fazendo com que o quesito locomoção não seja um empecilho para que a 

lei venha assim cumprir seu objetivo de proteção. 

 

Na integra, Pasinato (2010) a Lei Maria da Penha deveria ser instalada de 

forma integral em consonância com os seus dispositivos, onde o JDVFM, deveria ser 

um órgão composto por juiz, promotor, defensores e servidores, que fossem 

designados somente para atenderem tais demandas da lei. Destaca-se ainda uma 

previsão da lei de uma equipe multidisciplinar com profissionais da área da saúde, da 

psicologia e jurídica, tanto para vítima quanto para a família e o agressor. 

 
Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de 
atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais 
especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.  
 
Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre 
outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, 
fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e 
desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e 
outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, 
com especial atenção às crianças e aos adolescentes.  
 
Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais 
aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional 
especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento 
multidisciplinar (BRASIL, 2006, S/P). 
 

É necessário destacar que a realidade brasileira está bem distante do que 

prevê a lei, pois não existe uma imposição nem tão pouco prazos para a criação de 

JDVFM, por isso ainda no texto da lei é possível identificar no dispositivo do Art. 33, 

que em caso de inexistência desses juizados será julgado pela vara criminal: 

 
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. Parágrafo único. Será garantido 
o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o 
julgamento das causas referidas no caput (BRASIL, 2006, S/P). 
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Dias (2008) conta que o conselho Nacional de Justiça realizou uma 

recomendação, onde sugere que os juizados e Tribunais, elaborem políticas públicas 

com a finalidade de que seja promovida uma garantia de proteção da mulher em vista 

de uma agressão, mesclando com a questão dos direitos humanos. 

 

Vale destacar que no ano de 2015, o Governo do Estado de Goiás, foi criada 

uma Patrulha Maria da Penha, que atua nas ocorrências relacionadas a violência a 

mulher, aonde as mulheres vítimas são encaminhadas paras o CAP (centro de 

atendimento psicológica), sendo a cidade de Anápolis a primeira a receber esse tipo 

de especializada. 

 

Na cidade de Anápolis-GO, existe uma campanha de proteção a mulher que 

é efetivada e proporcionada uma maior notoriedade no dia 25 de novembro que é 

conhecido como o dia de combate de violência a mulher. Conforme dados divulgados 

no ano de 2017, pela Secretaria de Desenvolvimento social, dentro do centro de 

referência de atendimento à Mulher, cerca de 1749 atendimentos as vítimas foram 

atendidas aonde foi disponibilizado apoio psicológico e social, procurando inserir as 

vítimas no mercado de trabalho, sendo este programa uma parceria com o 

atendimento da Delegacia de atendimento da Mulher. 

 

Neste sentido, vale destacar que a Lei Maria da Penha, destaca a 

necessidade de intervenção da polícia, pois o policial deve combater a violência: 

 
Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências:  
I - Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de 
imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;  
II - Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 
Médico Legal;  
III - fornece transporte para a ofendida e seus dependentes para 
abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;  
IV - Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada 
de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;  
V - Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os 
serviços disponíveis (BRASIL, 2006, S/P). 
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Ao encerrar os procedimentos policiais, deve-se encaminhar para o Juizado 

da Violência Doméstica para serem distribuídos dentro das varas competentes, para 

que as devidas providencias sejam tomadas. 

 

2.2 Atuação do Ministério Público 

 

Em conformidade com a Lei Maria da Penha, Pougy (2010) relata que o 

Ministério Público deve atuar em determinadas frentes: institucionais, administrativas 

e funcionais, sendo que: 

 

A) Institucionais: como expõe Sardenberg et al. (2011) que define que as 

políticas públicas de aplicação sobre a violência contra a mulher deve ser efetivada 

com o fundamento dos direitos humanos, diante de um formato no qual seja em forma 

multidisciplinar, tendo participação federal, estadual e municipal, sendo assim o 

Ministério Publico intervém para que o Art. 8º da Lei Maria da Penha seja respeitado 

e assim cumprido. 

 
Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações 
não-governamentais, tendo por diretrizes: 
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público 
e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, 
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; 
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou 
etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização 
de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 
dos resultados das medidas adotadas; (BRASIL, 2006, S/P). 

 

B) Administrativa: conforme Rodrigues (2008) o Ministério Público fica 

incumbido de inspecionar os órgão de atendimento a mulher vítima de violência, que 

devem respeitar os proclames do Art. 26 da Lei Maria da Penha.  

 
Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras 
atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, quando necessário: 
I - Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, 
de assistência social e de segurança, entre outros; 
II - Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de 
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e 
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adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis 
no tocante a quaisquer irregularidades constatadas; 
III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher (BRASIL, 2010, S/P). 

 

C) Funcionais: Pougy (2010) diz que a atuação do Ministério Público deve ser 

no âmbito civil e penal, devendo haver uma intervenção atuando em prol dos direitos 

das mulheres, devendo ser intimado em todos os processos conforme prevê o Art. 25. 

 

2.2.1 as atribuições na área cível 

 

Rodrigues (2008) relação ao âmbito civil, está relacionada a questão 

patrimonial, devendo haver uma intervenção em relação a lide que envolve a violência 

doméstica e familiar, garantindo que não seja proporcionado nenhum prejuízo a figura 

da mulher que foi vítima de violência, sendo que sem a real manifestação do Ministério 

Público poderá causar nulidade ao processo. Neste sentido a atuação do Ministério 

pode ocorrer do seguinte modo: 

 

A) Dias (2008) diz que como custos legis, ou seja o Ministério Público tem o 

dever de providenciar para que a lei seja aplicada de forma coerente, fazendo ainda 

com que seja disponibilizados serviços públicos no âmbito de saúde, educação, lazer 

e assistência social, além da interposição da aplicação dos seguimentos e regras 

dispostas no código de Processo Civil Brasileiro. 

 

Art. 26. Caberá ao Ministério Público [...] 
I – [...] 
II – fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de 
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e 
adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis 
no tocante a quaisquer irregularidades constatadas (BRASIL, 2006, 
S/P). 
 

B) Como parte, ou seja, o Ministério Público deve em caráter de urgência 

medidas de proteção á vitima como prevê o Art. 18, III da Lei Maria da Penha, neste 

sentindo Hugo Mazzilli (2000, p.89), situação que esses os direitos são conhecidos 

como transindividuais ou seja fazem uma mescla com o direito público e o individual, 

sendo “compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas [...]. São 
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interesses que excedem o âmbito estritamente individual, mas não chegam 

propriamente a constituir interesse público. ” 

 

Sendo assim o Ministério Público, deve promover um atendimento a mulher 

que foi vítima de violência doméstica, podendo atuar por meio de ação civil pública: 

 
Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao 
juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: 
[...] III – comunicar ao Ministério Público para que adote as 
providências cabíveis  
 
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 
pelo juiz, a requerimento do Ministério Público [...] 
[...] § 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público conceder 
novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, 
se entender necessário à proteção da ofendida. 
 
Art. 26. Caberá ao Ministério Público [...] 
[...] II – fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de 
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e 
adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis 
no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. [...] 
 
Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos 
nesta Lei poderá ser exercida concorrentemente, pelo Ministério 
Público e por associação de atuação na área, regularmente 
constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. 
(BRASIL, 2006, S/P). 

 

Existem algumas medidas que devem ser pleiteadas ao juízo do Ministério 

Público como pode ser evidenciada na tabela abaixo:  

 

Tabela 1: Ações pleiteadas do Ministério Público. 
 

SITUAÇÃO PREVISÃO LEGAL 

relativas a proteção de familiares da mulher agredida, 
como a colocação em abrigos ou casas de hospedagem 

art. 19, § 3º 

relativas à proteção do patrimônio da ofendida, seja em 
estabelecimentos bancários ou de registros de imóveis 

art. 19, § 3º; 

poderá o órgão requisitar laudos, subsídios e/ou 
pareceres a Equipe multidisciplinar que atuar junto ao 
Juizado 

art. 30; 

pode postular a suspensão da posse ou restrição do 
porte de armas do agressor, comunicando-se à 
autoridade competente e/ou ao superior imediato do 
agressor 

art. 22, inc. II; 

https://jus.com.br/tudo/posse


21 

 

afastamento do agressor com a proibição de proximidade 
ou contato com a mulher agredida, até com fixação de 
limites de distância 

art. 22, incs. II e 
III, a e b; 
 

afastamento do agressor das proximidades de familiares 
e das testemunhas 

art. 22, inc. III, a; 
 

restrição ou suspensão de visitas do agressor aos filhos 
menores, providenciando a prévia ouvida da equipe 
multidisciplinar de atendimento 

art. 22, inc. IV 

pode postular ao juiz a fixação de alimentos provisionais 
ou provisórios, buscando provar in limine a possibilidade 
do agressor e a necessidade alimentar dos beneficiários 

art. 22, inc. V. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 
 

Evidentemente, tais providências não afastam outras medidas 

administrativas, que podem ser tomadas junto a órgãos previdenciários ou de serviços 

públicos. 

 

2.2.2. As atribuições na área penal 

 

Rodrigues (2008) diz que quando se tem informações diretas da vítima o 

Ministério público tem o dever de requisitar o inquérito policial e ainda encaminhar um 

pedido de acompanhamento pela assistência social. Destacando que a autoridade 

policial, não impede que o ministério peça urgência para a autoridade judiciária 

componente, e assim garantir a celeridade processual. 

 

 Mazzilli (2000) relata que nos casos quando a vítima procura diretamente 

uma delegacia para realizar uma denúncia, o delegado de polícia deve imediatamente 

comunicar o Ministério Público e informar a situação do caso, para que assim haja 

uma proteção efetiva da mulher e aplicar de forma eficaz a Lei Maria da Penha, 

fazendo com que haja uma atuação multidisciplinar. 

 

 O Ministério Público pode se direcionar de forma verbal para com a polícia, 

fazendo com que a mulher agredida seja protegida e lei venha ser cumprida conforme 

o exposto no art. 26, inc. I, verbis: 

 
Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras 
atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, quando necessário: 
I – Requisitar força policial [...] (BRASIL, 2006, S/P). 
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Em alguns casos mais invasivos o Ministério público acaba pedindo como 

garantia de proteção da vítima, a prisão preventiva do agressor, como pode ser 

evidenciado no artigo a seguir: 

 
Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de 
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação da autoridade policial (BRASIL, 2006, S/P). 
 

Devendo ser imposta ainda algumas medidas de urgência à mulher agredida: 

 
Art. 22. [...] 
§ 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de 
outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da 
ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser 
comunicada ao Ministério Público (BRASIL, 2006, S/P). 
 

Além da autoridade policial, nos casos de concessão de proteção policial à 

ofendida: 

 
Art. 11. No atendimento à mulher [...] a autoridade policial deverá, 
entre outras providências: 
I – Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de 
imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário (BRASIL, 

2006, S/P). 
 

Dentro da situação atual é possível identificar que não existem uma real 

eficácia com relação a proteção a mulher aonde nem sempre a proteção se torna 

efetivo podendo ver muitas das vezes em veículos de comunicação as vítimas que 

acabam por resultar em morte, sendo assim a conduta do Ministério Público de 

proteção nem sempre se torna um ato eficaz. 

  

https://jus.com.br/tudo/prisao-preventiva
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CAPITULO III – MILITARISMO E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

O presente capitulo faz uma abordagem sobre o militarismo e a violência 

contra a mulher, retratando um contexto histórico. 

 

3.1 A História da Mulher Militar e suas Conquistas nas Forças Armadas 

 

Alencar e Tavora (2015) diz que a análise da demanda por mulheres militares 

na década de 80 destoa da missão primordial das Forças Armadas que é a defesa da 

pátria, a garantia dos poderes constituídos, a lei e a ordem. Na constituição do poder 

executivo, as Forças Armadas são essenciais para a execução da política de 

segurança nacional e, sobretudo, atuam tendo como eixo norteador a definição de 

uma política pública para a defesa territorial do país. 

 

Assim, a alusão ao perfil profissional para ingresso no ambiente militar 

corresponde historicamente ao estigma do super-homem. O militar, culturalmente, 

para a garantia da sobrevivência em tempo de guerra é treinado para incutir à sua 

personalidade, a superação das suas limitações pessoais e as adversidades do 

ambiente, o que teoricamente seria missão para os fortes.  

 

Cada militar que ingressa em uma das três Forças Armadas presta um 

compromisso de honra, no qual afirmará a aceitação consciente das obrigações e dos 

deveres militares e manifestará a disposição em cumpri-los. O Estatuto dos Militares 

e as demais normativas da Marinha atualmente não fazem diferenciações entre 

homens e mulheres, para todos são exigidas a dedicação e fidelidade à pátria 

defendida com o sacrifício da própria vida.  

 

Porém, o contexto do ingresso da mulher militar na Marinha ocorreu em 1980 

sob outra perspectiva, à convocação de mulheres foi respaldada na falta de pessoal, 

visto que no início dos anos 80 houve um processo de ampliação e de renovação da 

Marinha e ocorreu também à inauguração do Hospital Naval Marcílio Dias.  
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A reestruturação demandou uma estratégia de presença dos militares homens 

nos meios operativos navais, abrindo a possibilidade de admissão de militares 

mulheres para as funções técnicas e administrativas, principalmente na área da saúde 

e da assistência social. As mulheres foram admitidas principalmente para desenvolver 

ações de cuidado e no início, conforme regulamento da época, não atuavam na 

segurança e não portavam armas. Assim, o ingresso das mulheres ocorreu em 

condições regulamentares e perspectivas diferenciadas dos homens que serão 

detalhadas ao longo do artigo científico. 

 

3.2 O Casal de Militares e a Violência Doméstica 

 

Como visto, Alves (2015) relata que desde a antiguidade, o papel das 

mulheres foi renegado em detrimento do trabalho dos homens, salvo em algumas 

civilizações. Este quadro se agravou ainda mais com o advento da revolução 

industrial, quando as mulheres, mesmo trabalhando em condições, muitas vezes, 

mais extenuantes que as dos homens, eram remuneradas com salários bastante 

inferiores. 

 

Freitas (2015) diz que com o intuito de diminuir essa desigualdade de gênero, 

surgiu o movimento feminista, primeiramente na Europa, o qual se difundiu, tempos 

depois, para grande parte do globo. 

 

Neves e Streifinger (2014) diz que essas mulheres guerreiras conquistaram 

muitos direitos, em especial no século XX, como o direito a voto, a emancipação 

política, entre outros. No entanto, uma das principais lutas do movimento era e 

continua sendo a violência por elas sofrida, notadamente, no contexto das relações 

afetivas domésticas. 

 

Alencar e Tavora (2015) dizem que no Brasil, malgrado seu alarmante 

histórico de casos envolvendo violência doméstica, quedou-se inerte, ao longo de 

muitos séculos, no que se refere ao combate e enfrentamento da questão. Este 

cenário somente foi modificado com a recente aprovação da Lei nº 11.340, no ano de 

2006, legislação esta conhecida como Lei Maria da Penha, em alusão a uma destas 

vítimas de violência doméstica. 
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EMENTA: LESÃO CORPORAL LEVE. MILITAR AGREDIDO POR 
MILITAR. TIPICIDADE OCORRIDA FORA DE ÁREA CASTRENSE. 
CONDENAÇÃO NO FORO MILITAR QUE SE REFUTA 
DEFENSIVAMENTE. INSUSTENTÁVEL A TESE APELATÓRIA. 
Expulso de jogo de futebol de salão, Sd Ex agride Cb Aer, árbitro da 
partida, restando condenado no grau "a quo", com lastro no Art. 209, 
c/c o Art. 70, inciso I, tudo do CPM. Apelando, o Órgão assistencial 
ressalta pela incompetência da Justiça Castrense para sopesar in 
casu, haja vista que agressor e ofendido participavam de competição 
desportiva realizada em local não sujeito à Administração Militar e, 
além disso, o primeiro desconhecia, de antemão, a qualidade de 
militar, inclusive de superior, do segundo, tendo ademais agido como 
agiu tão somente devido a impropério que esse então lhe dirigia. 
Meridiana a insustentabilidade das subidas considerações defensivas. 
Nada exsurge dos autos quanto a ter o ofendido dirigido injúrias ao 
agressor, de molde a justificar realmente o procedimento deste como 
legítima defesa da honra. Com pertinência ao locus do episódio in tela, 
despicienda se revela a argumentação defensiva. Sendo militares da 
ativa os envolvidos na quaestio, remete-se esta, cristalinamente, ao 
previsto no Art. 9º, inciso II, alínea a), do Codex antes apontado, se 
vendo destarte pela indubitável propriedade de se julgar a evidenciada 
tipicidade no Foro Castrense. Improvido o apelo da DPU, mantendo-
se íntegra a sentença condenatória ditada in prima instantia. Decisão 
por unanimidade. (ANDRADE, 2000, S/P). 

 

Andrade e Peres (2012) contam que a legislação em tela buscou coibir a 

violência contra a mulher no ambiente doméstico ou familiar, fornecendo-lhe a 

assistência necessária, nos aspectos social, político e, sobretudo, jurídico, através do 

detalhamento das formas de violência ao sexo feminino. A referida norma alterou, 

também, o CP e o CPP, tornando-os mais rígidos nos casos de agressões domésticas. 

 

Ademais, Freitas (2015) elencou um rol não taxativo de formas de violência 

doméstica, estendendo-os para além da hipótese de lesão física, às de ordem 

psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

 

Pretende-se, nesta linha como relata Montano e Duriguetto (2011) a proteção 

integral do ser feminino, embora a violência física figure como a mais comum e, 

consequentemente, a mais conhecida. Igualmente preocupantes todas as formas de 

agressão mereceram atenção do legislador, que prescreveu a atribuição dos órgãos 

responsáveis por materializar o sistema protetivo e, com isso, incentivar o incremento 

do quantitativo de ocorrências denunciadas. 
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Cuidou-se de descrever algumas ações protetivas e assistenciais de urgência 

à vítima, inclusive protegendo seu patrimônio. Andrade e Peres (2012) dizem que 

estes procedimentos se revelaram deveras importantes, pois definiram a participação 

de toda a sociedade no combate a este mal. Apresentaram-se, ainda, as providências 

a serem adotadas pela autoridade policial e pela autoridade judiciária, com o fim de 

salvaguardar as mulheres agredidas. 

 

Destaca-se do referido arcabouço legal, Neves e Streifinger (2014) 

asseguram que as medidas protetivas e assistenciais elencadas pela norma, como as 

direcionadas à pessoa do agressor, impondo-lhe restrições à liberdade, tal qual a 

proibição de frequentar determinados lugares e o seu afastamento do lar, além da 

instituição da prisão preventiva, para os casos de violência doméstica. 

 

Montano e Duriguetto (2011) dizem que as condutas que atentam contra a 

dignidade da mulher, consistentes em ações delitivas desenvolvidas num contexto da 

violência doméstica, despontam os crimes de lesão corporal, de ameaça, os crimes 

sexuais e, em situações de extrema gravidade, o de homicídio. 

 

Por conseguinte, Alves (2015) diz que tratando-se de agressão praticada por 

homem civil em desfavor de uma mulher, também civil, dentro do ambiente doméstico, 

configurar-se-á crime a ser julgado perante a Justiça Comum, com base na Lei Maria 

da Penha, que assegurará à agredida, no caso concreto, socorrer-se das medidas 

protetivas nela dispostas. 

 

Assume distinta configuração, todavia Freitas (2015) conta que os casos de 

violência com as características supracitadas quando envolverem militar na condição 

de agressor ou de vítima. Isto porque, a depender das circunstâncias do ato criminoso, 

considerar-se-á competente a Justiça Militar. Esta, enquanto justiça criminal 

especializada, aplica as normas integrantes de ordenamento jurídico próprio, ou seja, 

aquelas em cotejo no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. 

 

O Direito Penal Militar, Neves e Streifinger (2014) relatam que o ramo especial 

do direito pátrio, incumbe-se de disciplinar os delitos militares, nos termos previstos 
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no artigo 9º, do CPP, como aqueles cometidos por militares, que atentem contra os 

princípios basilares das instituições militares, em particular, a hierarquia e a disciplina, 

 

Neste raciocínio, Montano e Duriguetto (2011) expõe que os crimes tipificados 

no Código Penal Militar podem ser de dois tipos: crime militar próprio e crime militar 

impróprio. O primeiro se caracteriza por estar somente previsto no Código Penal 

Militar, não encontrando correspondente previsão no CP. Já o segundo, individualiza-

se por estar previsto tanto na legislação penal militar quanto na legislação penal 

comum. 

 

Identificam-se, os crimes militares, por serem cometidos por militares (com 

algumas exceções, por exemplo, o crime de insubmissão) ou por serem praticados 

em área sujeita a administração militar. 

 

Pertinente nesse ponto, Freitas (2015) registra que o ambiente da Caserna 

conta com a participação feminina nos mais variados quadros de suas instituições, 

realidade que reflete a mudança de postura da mulher, nas últimas décadas do século 

passado, no sentido de sua valorização como profissional, o que incluiu a procura pela 

carreira das Armas, cada vez mais crescente. 

 

Com seu ingresso e incorporação às corporações – Polícia Militar – e às 

unidades militares (Marinha, Exército e Aeronáutica), ambientes nos quais a presença 

masculina se faz predominante, inexoravelmente, resultaram na formação de casais 

entre militares. Uma vez estabelecida a relação amorosa e de afeto, Andrada e Peres 

(2012) dizem que surgiram, como em qualquer relacionamento interpessoal, 

desentendimentos entre os sujeitos, passíveis de deflagrar, em casos específicos, 

atos criminosos de violência. 

 

Diante disso, Alencar e Tavora (2015) constataram que a ocorrência de 

situações delituosas de violência doméstica entre casais de militares, o que suscitou, 

em muitos juristas, a discussão acerca da competência para julgamento do caso – se 

da Justiça Comum ou Especializada Militar -, bem como acerca da legislação a ser 

adotada no caso – se a processual penal comum ou a militar, analisando a incidência 

da Lei Maria da Penha no caso. 
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Souza (2011) diz que fim de solucionar esse conflito aparente de normas, 

posicionaram-se sobre o tema, as seguintes correntes doutrinárias: a) a que considera 

sempre se tratar de crime militar, em razão da situação de militar de ambos os sujeitos 

ativo e passivo, devendo, por isso, ser julgado na Justiça Militar com base somente 

no CPM; b) a que sustenta ser hipótese de crime comum, sob o argumento de que, a 

despeito de envolver dois militares, não se verifica qualquer ofensa à instituição militar, 

atraindose, portanto a competência da Justiça Comum, que se valerá, para o 

julgamento, do CP e da Lei Maria da Penha; c) por fim, aquela denominada Teoria 

Conciliadora por defender que os casos de agressão que ultrapassam o ambiente do 

íntimo familiar, devem ser ajuizados perante a Justiça Penal Castrense, para cujos 

julgamentos aplicar-se-iam, no entanto, as medidas protetivas de urgência 

discriminadas na Lei nº 11.340/06, de modo a proporcionar maior proteção à vítima. 

 

Apelação. Lesão Corporal leve. Agressor e vítima: militares em 
atividade e cônjuges entre si. Competência da Justiça Militar da União. 
Suspeição do magistrado e de Procurador não caracterizada. Crime 
Militar. Apelo improvido. Extinção da punibilidade pela prescrição. 
Compete a Justiça Militar da União julgar crime praticado por militar 
em atividade contra militar em idêntica situação, por força do art. 9º, 
inciso II, do CPM. Presente essa circunstância, tornam-se irrelevantes, 
para o fim de descaracterizar a natureza de crime militar, a relação de 
cônjuge existente entre o agente e a vítima e, ainda, a situação fática 
de ter ocorrido o delito no interior de residência particular. Preliminar 
de incompetência, rejeitada. Decisão por maioria. Descabe considerar 
como motivos ensejadores de suspeição situações criadas pelo 
próprio Acusado, mediante representações contra o Juiz Militar e 
membro do Ministério Público Militar durante a instrução criminal, 
envolvendo questões que não se inserem em nenhuma das hipóteses 
subjetivas previstas na lei processual castrense. A decretação de 
nulidade do feito, por suspeição do magistrado, exige que o ato 
processual tenha influído na apuração da verdade substancial ou na 
decisão da causa e, ainda, que o seu voto constituísse a decisão 
majoritária. Preliminar de nulidade, rejeitada. Decisão unânime. Lesão 
corporal dolosa. Conduta delituosa que corresponde à agressão física 
de um profissional militar, desencadeada de forma violenta contra um 
outro militar, resultando em lesões corporais; trata-se de crime previsto 
no art. 209 do CPM e não um mero entrevero conjugal. Materialidade, 
autoria e culpabilidade comprovadas. Apelo da Defesa improvido. 
Decisão unânime. Agravação da pena, além do mínimo legal, em face 
da personalidade violenta do Acusado e ainda da circunstância de o 
delito ter sido praticado contra cônjuge. Apelo ministerial provido. 
Decisão por maioria. Extinção da punibilidade pela prescrição da 
pretensão punitiva pela pena em concreto retroativa à sentença 
condenatória; matéria de ordem pública que deve ser declarada de 
ofício. Decisão por maioria. (DOMINGUES, 2008, S/P). 
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Como premissa para o debate ora proposto, Alves (2015) diagnosticou-se, em 

observância ao princípio da especialidade, que pugna pela aplicação da norma 

específica em detrimento da genérica, que a legislação cabível nos casos de violência 

doméstica, entendido como crime militar, será a processual penal militar, justamente 

porque não houve exclusão, neste sentido, por parte do legislador. 

 

Em acréscimo, os que advogam pela Teoria Conciliadora admitem a 

aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 nos casos em estudo, na medida em que o fato 

tem condão de refletir, negativamente, nos estabelecimentos militares, prejudicando 

a hierarquia, a disciplina, o pundonor militar e o decoro da classe. Reforça tal posição, 

a celeridade na tramitação da ação penal perante a Justiça Militar. 

 

De mais Souza (2011) em atenção à Constituição Federal e aos tratados 

internacionais nos quais o Brasil é parte signatária, mostra-se inadequado afastar da 

militar, enquanto vítima de atos de tamanha gravidade, a possibilidade de usufruir das 

medidas protetivas especificadas na Lei Maria da Penha, exclusivamente por conta 

da sua condição profissional diferenciada. 

 

Assim, Neves e Streifinger (2014) relatam que por serem classificados como 

crimes militares impróprios, reclamam, inquestionavelmente, a incidência das medidas 

protetivas delineadas na Lei Maria da Penha, podendo o juiz-auditor (na Justiça Militar 

Federal) delas se valer em favor da vítima militar. 

 

Souza (2011) diz que sabendo que a lei em tela não alterou o CPM e o CPPM, 

pode o magistrado recorrer à analogia in bonam partem, como forma de 

autointegração da lei penal, com as ressalvas atinentes à sua utilização em prejuízo 

do réu – direito material - e à hipótese de restrição cautelar da liberdade ou quando 

importe flexibilização de garantias – direito processual. 

 
Frisa-se, no entanto, que a proposta ora defendida se atém às 
medidas de proteção de urgência à vítima, por não significarem 
extensão analógica dos gravames contidos da Lei nº 11.340/2006 ao 
agente (ANDRADA.; PERES, 2012, p.78). 
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Montano e Duriguetto (2011) relatam que em síntese, empregar a analogia 

para admitir a aplicação dos institutos protetivos da Lei Maria da Penha em casos cujo 

julgamento se dê perante a Justiça Militar, face ao caráter processual das medidas 

instituídas em favor da vítima de prática de violência doméstica (exercidas perante a 

autoridade policial ou perante o juiz competente). 

 

Souza (2011) diz que tal postura materializa a preocupação do legislador 

diante da vítima mulher sujeitada à violência doméstica, que mereceu especial 

atenção, respeitando, como visto, as limitações quanto aos gravames não 

autorizados, constitucionalmente, à pessoa do réu. 

 

Freitas (2015) relata que especialmente sobre as medidas protetivas de 

urgência que obrigam o agressor, a serem aplicadas pela Justiça Militar, nos casos 

envolvendo violência doméstica entre militares, não haveria respaldo para fazê-lo nos 

mesmos moldes estabelecidos para as medidas protetivas relacionadas à agredida. 

Exemplos como a suspensão da posse, a restrição do porte de armas, a prisão por 

pronta intervenção e a prisão preventiva são deduzidos dos próprios regulamentos 

militares e do CPPM, não representando analogia in malam partem. 

 

Pertinente ressaltar que, conforme Alves (2015), face à classificação da Lei 

Maria da Penha como legislação especial, não cabe defender a aplicação subsidiária 

mencionada no artigo 3º, alínea “a”, do CPPM, na tentativa de estender as medidas 

protetivas de urgência que obrigam o agressor aos processos julgados pela Justiça 

Castrense. É importante ressaltar, novamente, não ser possível ao Juiz Militar utilizar 

tais medidas de forma análoga, pois o ordenamento jurídico brasileiro veda a analogia 

em prejuízo do réu. 

 

Porquanto oportuno, Alencar e Tavora (2015) dizem que cabe anotar que a 

condição de militar de ambos os cônjuges não constitui pressuposto para a incidência 

da Lei Penal Militar, cabendo analisar as circunstâncias do crime, caso a caso, 

verificando o delito cometido e suas circunstâncias (lugar e motivo). 

 
Decisão: Ementa: Constitucional E Penal. Ação Civil Originária. 
Conflito De Atribuições Entre MPF E MPE. Crime De Ameaça Entre 
Militar Reformado E Outro Da Ativa. Atribuição Do Ministério Público 
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Estadual. 1. Nos termos da orientação ainda vigente no STF, compete 
a esta Corte o julgamento dos conflitos de atribuições entre membros 
do Ministério Público Federal e dos Estados (art. 102, I, f, da CF). 2. A 
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a natureza militar do 
fato delituoso deve levar em conta a índole militar do ilícito penal e se 
o agente se encontrava no desempenho de suas funções no momento 
da prática do crime, o que não ocorreu no presente caso. 3. Conflito 
que se resolve pela atribuição do Ministério Público Estadual, na linha 
do parecer da Procuradoria-Geral da República. [...] 1. A 
caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério 
ratione personae previsto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser 
compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o 
crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, 
portanto, torna-se elemento indispensável para configuração do tipo 
penal especial (e, portanto, instaurar a competência da Justiça Militar 
da União) a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam 
titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de entendimento, na 
jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora do ambiente 
castrense ou cujo resultado não atinja as instituições militares será 
julgado pela Justiça comum. Precedentes. 2. Em se tratando de crime 
contra o patrimônio privado, cometido fora de local sujeito à 
administração militar, a mera condição de militar do acusado e do 
ofendido, ambos fora de serviço, é insuficiente para justificar a 
competência da Justiça especializada, já que ausente outro elemento 
de conexão com a vida militar. 3. Ordem concedida.” (HC 117254, Rel. 
Min. Teori Zavascki) 12. Ademais, a circunstância da ameaça ter 
ocorrido em vila militar igualmente não justificaria a competência 
Parquet federal, considerando que há entendimento consolidado no 
Superior Tribunal de Justiça de que as vilas militares não estão 
sujeitas à administração militar (CC 34625, Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido). 13. Por fim, o fato de a arma utilizada para ameaçar a 
vítima não ser de propriedade das Forças Armadas também afasta a 
competência da Justiça Militar para o julgamento do suposto ato ilícito. 
14. Diante do exposto, conheço do presente conflito e reconheço a 
atribuição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a 
apuração dos fatos descritos nos presentes autos. Publique-se. 
Brasília, 03 de agosto de 2015. Ministro Luís Roberto Barroso Relator 
(BARROSO, 2015, S/P)  

 

Em resumo, Neves e Streifinger (2014) tratando-se de agressão doméstica 

entre militares, verificada dentro do domicilio do casal, será o crime comum, tendo a 

Justiça Comum competência para o julgamento com base nas inovações e alterações 

promovidas pela Lei Maria da Penha. 

 

Apelação da Defesa. Crime de Ameaça. Preliminar. Incompetência. 
Provas. Depoimentos. Documentos. Vítima. Intimidação. 
Independentemente da circunstância ou do lugar do crime, da 
condição de serviço ou de qualquer outra, se autor e vítima forem 
militares da ativa, o delito será militar, conforme estabelece o art. 9º, 
inciso II, alínea a, do CPM. Ademais, apesar da alegação Defensiva 
no sentido de que os acontecimentos se deram no âmbito familiar e 
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até mesmo na intimidade do casal, eles também tiveram 
desdobramentos na Caserna, uma vez que os fatos geradores da 
condenação ocorreram quando a Ofendida estava de serviço na OM 
e na presença de outros militares, o que inevitavelmente atrai a 
competência desta Justiça especializada para o julgamento do feito. 
Na hipótese, o delito de ameaça encontra-se delineado e provado, não 
só por força dos depoimentos neles constantes, como também em 
razão das provas documentais anexadas. Para a configuração do tipo 
em tela, cujo núcleo constitui o verbo "ameaçar", é necessário, ainda, 
que a vítima se sinta intimidada e atemorizada a ponto de ter sua 
liberdade psíquica violada. Também esse requisito restou mais do que 
evidente no processo. Rejeição da Preliminar. Desprovimento do 
Apelo da Defesa. Unânime (MATTOS, 2014, S/P). 

 

Ao revés disso, ocorrendo no interior de uma Organização Militar, será crime 

militar, a ser julgado pela Justiça Militar que, se entender presente a violência 

doméstica, poderá impor, se o caso requerer, as medidas protetivas delineadas em 

favor da vítima pela Lei Maria da Penha, nos termos e condições tratados, com fulcro 

no artigo 3º, alínea “e”, do CPPM. 

 

Alves (2015) coloca que na hipótese de violência praticada entre militar 

estadual (policial) e militar federal (Forças Armadas), havendo ofensa à instituição 

militar, o crime será julgado pela Justiça Militar da União. Se, contudo, ocorrer na 

residência onde coabitam, sem que tal ofensa se verifique, será julgado pela Justiça 

Comum Estadual competente. 

 

Por fim, Freitas (2015) expõe que sendo a violência praticada por militar 

federal – Forças Armadas – em desfavor de militar estadual – policial ou bombeira 

militar, independentemente se dentro ou fora do lar, o julgamento será pela Justiça 

Comum, em razão da condição especial do autor, que não pode ser julgado pela 

Justiça Militar Estadual - e da inexistência de ofensa aos preceitos da instituição militar 

federal. 

 

Por todo o exposto, entende-se, face aos argumentos deduzidos no bojo do 

presente estudo, com espeque na Teoria Conciliadora, pela possibilidade de aplicação 

analógica, por parte da Justiça Castrense, das medidas protetivas de urgência 

veiculadas na Lei nº 11.340/2006, em relação à vítima, aos crimes militares impróprios 

entre casais de militares, envolvendo violência doméstica (ANDRADA.; PERES, 

2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se justifica dado a relevância e a importância do tema 

tratado, vindo a poder contribuir para o meio acadêmico e jurídico no que diz respeito 

aos preconceitos e tabus perpetuados por gerações, bem como no meio jurídico 

trazendo esclarecimento e fundamentos científicos de como na realidade são os fatos. 

 

Justifica-se ainda o trabalho, em tudo que poderá acrescentar no rol de  

aspectos interdisciplinares das ciências que orbitam o direito, ciências sociais e  

psicológicas, como a assistência social, a psicologia, outrossim levando também em 

conta os reflexos em nível de esclarecimento a profissionais das mais variadas 

ciências humanas. 

 

Espera-se contribuir, ainda que de forma modesta, com a realização do 

trabalho, para que se abra o leque para discussões acerca da temática trazida, que é 

atual, controvertida e necessita de debates para esclarecimentos, vindo a levar à 

sociedade em geral e em especial aos seguimentos mais interessados no tema a 

suprimirem preconceitos e dialogarem na forma da civilidade e mais tolerância. 

 

Em nível pessoal, o trabalho é impulsionado pelo rol de benesses que 

poderá trazes ao acadêmico como ferramentas do constante aprendizado da atual 

diversidade de seres humanos e de culturas numa mesma cultura, de linguagens e 

signos diferenciados e juntos; e, no tempo presente na academia de direito e ademais 

no futuro próximo, no exercício das diversas atividades de agente na defesa da 

dignidade e do bem-estar do ser humano independente de quem seja. 

 

Justifica-se, em nível acadêmico, pessoal e social o presente trabalho 

devido a relevância para o acadêmico e para a academia, devido a relevância pessoal 

e interpessoal, bem como pela relevância e importância para a sociedade cosmopolita 

globalizada, onde os direitos individuais e a busca pela felicidade deve ser subjetiva e 

não deve ser restringida por terceiros, mas impulsionada pelo indivíduo e pela 

sociedade. 
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Vale destacar ainda que a pesquisa acadêmica retrata sobre a violência 

contra a mulher, sendo este um problema que atinge mulheres em todas as classes 

sociais, classes e raças, sendo encontrada desde o início da sociedade dentro de um 

formato patriarcal, e vem sendo alterada as formas de violência com os passar dos 

anos sendo um problema não erradicado. 

 

Sendo assim, essa temática se justifica pela necessidade de entendimento 

de qual o motivo do surgimento de políticas públicas por meio de leis que tem como 

proposito garantir a proteção do direito da mulher com a finalidade de promover uma 

igualdade social, visto que algumas mulheres se encontram em situação de 

vulnerabilidade. 
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