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RESUMO: A interpretação da Lei Maria da Penha tem criado polêmica no meio jurídico desde
sua publicação. O presente artigo tenta aclarar pontos ainda obscuros, principalmente a respeito de quem seriam os sujeitos ativo e passivo das agressões domésticas acobertados por tal lei,
como também para quais crimes ela seria aplicável. Partiu-se de uma abordagem genérica da
defesa das minorias, tema em franca ascensão, a fim de desenvolver os argumentos sobre sua
real aplicação. Por fim, algumas críticas foram levantadas a respeito de questões tormentosas
e ainda carentes de solução pela jurisprudência.
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ABSTRACT: The interpretation of the Maria da Penha Law has caused controversy in the juridical
world since its enactment. This article aims at clarifying points that are still obscure, mainly,
regarding who are the active and passive subjects of domestic violence that are protected by
that Law, as well as for which crimes it could be applied. We started with a generic approach
on the defense of minorities, a theme that has been growing fast, so as to develop arguments
concerning its real application. Finally, some questions were made on some tormenting issues
that are still waiting for a solution from the existing jurisprudence.
KEY-WORDS: Domestic violence; penal law; Maria da Penha Law.
SUMÁRIO: Introdução; 1 Sujeito protegido pela norma; 2 Agressor; 3 Tratamento processual;
Conclusões.

INTRODUÇÃO
Com a entrada em vigor da Lei nº 11.340/2006, alguns questionamentos
têm causado controvérsias no meio jurídico em relação à sua aplicação aos
casos concretos.
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É certo que, editada uma lei, o tempo e a dinâmica social se incumbem de afastar seu texto da vontade do legislador que a formulou, fazendo
com que uma interpretação histórica seja a menos indicada quando se
quer alcançar sua efetividade. No entanto, dada a recenticidade desta lei,
cremos que o parecer legislativo e dos segmentos que trabalharam em seu
projeto devam ser adotados como um vetor para sua aplicação, principalmente quando nos falta, ainda, parâmetros outros na definição de seu
alcance.
Sem a pretensão de apaziguar definitivamente a polêmica, trazemos
nosso entendimento a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio e obedecendo, também, a disposição expressa da
lei 1.
Mais importante que o art. 226 da CR/1988, referenciado no preâmbulo
da Lei nº 11.340/2006, entendemos ser o dispositivo universal dos princípios
afetos aos direitos e garantias fundamentais insculpidos no art. 5º, também da
Carta Constitucional, especialmente o princípio da igualdade, esmiuçado pelos
incisos I e XLI do mesmo artigo2.
O princípio da igualdade, ou isonomia, traduz o tratamento equiparado
que deve ser dispensado aos que se encontram nas mesmas condições, como
também, ações positivas estatais no sentido de garantir que, numa relação entre
desiguais, o poder público possa atuar, fortalecendo a parte “mais fraca”, até
o ponto em que esta se coloque em igual condição que a dita “mais forte”. No
afã de concretizar este princípio, o legislador brasileiro edita leis fornecendo
subsídios, instrumentos, suporte para minorias, como ocorreu com o Código
de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto
do Idoso, as leis trabalhistas, entre outras, mormente a Lei contra Violência
Doméstica e Familiar.
Quanto a esta última, o legislador enxergou na realidade social uma discrepância entre os sexos masculino e feminino, evidenciada não só por estatísticas econômicas, do mercado de trabalho, mas também pela ocorrência, em
grande escala, de agressões sofridas por mulheres em seu ambiente familiar,
vítimas de homens com os quais convivem em relação de subordinação, submissão ou sujeição, sendo este subjugo originado na dependência psíquica,
emocional, cultural, física, econômica, familiar etc.

1

“Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente,
as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

2

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; [...]”
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Além desses fatores sociais, o legislador também buscou, como fonte de
inspiração, as convenções internacionais3, ratificadas pelo governo brasileiro,
que pretendem erradicar essa desigualdade entre os sexos, por ser uma realidade mundial.
Feitas estas primeiras considerações, cumpre-nos delimitar os destinatários de tal norma. Talvez seja este, inclusive, o ponto que tem causado maior
polêmica entre os jurisconsultos.

1 SUJEITO PROTEGIDO PELA NORMA
Sem dúvida que é a mulher, pois não só as convenções internacionais citadas no preâmbulo da lei, como também o próprio texto desta, expressamente, referem-se à pessoa humana do sexo feminino como vítima
de agressões decorrentes das relações domésticas e familiares. No entanto,
apesar da clareza do texto legal, há quem tente incluir o sexo masculino
como sujeito protegido pela Lei nº 11.340/2006, e, para tanto, elencam dois
fundamentos: a) o art. 5º, parágrafo único4 faz menção à questão da orientação sexual, portanto, estaria igualando homossexuais do sexo masculino
ao gênero feminino; b) o art. 129, § 9º do CP5 teve sua pena aumentada por
esta lei, portanto todos os casos previstos em tal parágrafo também estariam
susceptíveis de serem alcançados pela aplicação dos procedimentos da Lei
Maria da Penha, inclusive na violência perpetrada contra o homem no ambiente doméstico.
Tanto um argumento quanto o outro são absolutamente refutáveis. Em
relação ao primeiro (a), tomando-se por base a orientação interpretativa do próprio texto legal (art. 4º), a intenção clara do legislador é a de que, ainda que

3

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres (1979) (Adotada
pela Resolução nº 34/180 da Assembléia das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979. Aprovada pelo
Decreto Legislativo nº 93, de 14.11.1983. Ratificada pelo Brasil em 1º de fevereiro de 1984 (com reservas).
Promulgada pelo Decreto nº 89.406, de 20.03.1984).
Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Convenção de Belém
do Pará. (Adotada em Belém do Pará, Brasil, em 9 de Junho de 1994, no 24º Período Ordinário de Sessões
da Assembléia Geral).

4

“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:
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

5

Lesão corporal:
“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena: detenção, de três meses a um ano.”
Violência Doméstica:
“§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade: [...]”
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uma mulher se identifique socialmente como homossexual, agindo como se
homem fosse, ser-lhe-á garantido o tratamento especial desta lei, já que sua
escolha não tem o condão de modificar um fato natural que é a sua condição
física e social, discriminada como inferior à do gênero masculino. Assim também, não se justifica esta proteção legal a um ser humano do sexo masculino
que, apesar de sua opção homossexual, da mesma forma, não consegue afastar
a “superioridade” que lhe foi emprestada culturalmente pelo simples fato de seu
corpo trazer atributos diferentes dos do corpo feminino; afinal, o fato de alguém
do sexo masculino se portar como se do sexo feminino fosse, não diminui sua
força física ou apaga totalmente as preconcepções recebidas em sua criação de
que é um ser superior.
Em relação ao segundo argumento (b), também não cabe razão a quem
o defende, pois o fato de uma lei especial provocar alterações no texto de outra
lei já editada, não é suficiente para determinar a aplicação de todos os seus
dispositivos à lei alterada. Exemplo disto é a Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes
Hediondos), que elevou as penas do art. 270 do CP6, posteriormente desconsiderado como hediondo. A pena permaneceu elevada no Código Penal, mas os
demais dispositivos da Lei nº 8.072/1990 não se aplicam ao envenenamento de
água potável, por não mais ser considerado hediondo. Assim, também, o art.
94 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que determina, para os crimes
nela previstos, cuja pena máxima não ultrapasse 4 (quatro) anos, a aplicação
dos procedimentos da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), sem transformar tais crimes em infrações penais de menor potencial ofensivo. Ou seja,
serão processados com possibilidade de composição civil, transação penal e
sursis processual, mas fora dos Juizados Especiais. Portanto, a simples alteração
do quantum da pena aplicável às lesões corporais ocorridas no âmbito domiciliar não importa na aplicação irrestrita da Lei nº 11.340/2006 a qualquer das
situações aí possíveis.
Interessante notar que a Lei Maria da Penha não protege apenas as mulheres que tenham vínculo afetivo, familiar ou por afinidade com o agressor.
Apesar de não abranger as agressões à mulher decorrentes unicamente das relações trabalhistas, pode alcançar a empregada doméstica, pois, analisando-se
o caso concreto, é possível que esta, além do vínculo contratual, estabeleça um
relacionamento quase familiar com as pessoas que habitam a residência, afastando-se, na prática, do papel de funcionária contratada, passando a integrar a
família. Nestes casos, o homem pode se aproveitar de sua “posição destacada”,
não como patrão, mas pelo simples fato de ser homem, como ainda impera em
6

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal:
“Art. 270. Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal
destinada a consumo:
Pena reclusão, de dez a quinze anos.”
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nossa sociedade, ameaçando ou agredindo a empregada doméstica, limitando
o livre exercício de seus direitos fundamentais, como faria com uma irmã, com
a própria esposa, com a sogra ou com qualquer outra mulher com quem tenha
relações de maior intimidade.

2 AGRESSOR
Quanto ao sujeito ativo das agressões, uma análise mais aprofundada se
faz necessária.
Primeiramente, precisamos retomar a abordagem do real significado do
princípio da igualdade.
Já é de conhecimento laico, conforme alhures afirmado, que o princípio
da igualdade, ou da isonomia, impõe o tratamento dos iguais com igualdade e
dos desiguais com desigualdade. Portanto, o legislador olha para a sociedade
e se sensibiliza com as situações heterogêneas das relações interpessoais. Por
meio da edição de leis, constrói “escadas” para colocar em degraus mais altos
os que se encontram em situação inferior, a fim de alcançarem o mesmo patamar dos demais.
A proteção prevista na Lei Maria da Penha, com base nos textos legais já
citados, visa à mulher quando se coloca frente ao homem. Por óbvio que exceções existem e não podem conduzir a edição de leis, já que estas devem refletir
fatos abstratos e genéricos, portanto, orientadas pela maioria.
Dessa forma, não cabe razão à afirmação de que a Lei Maria da Penha
seja inconstitucional por ferir o princípio da igualdade. Muito ao contrário, este
documento legal confere à mulher vítima de agressões um instrumento efetivo
para fazer valer seus direitos e garantias fundamentais, como a liberdade, a
privacidade, a vida, o nome, a honra, entre outros, já normalmente desfrutados
pelo homem. O desejo do Estado não é colocar a mulher numa posição de
superioridade, mas apenas permitir que ela possa atuar na sociedade com as
mesmas possibilidades masculinas.
Nesse sentido, só resta considerar que estamos diante de uma situação
concreta bem clara: um ser humano do sexo feminino sendo ameaçado ou
sofrendo agressões de um ser humano do sexo masculino, e jamais a situação de uma mulher sendo vítima de outra, ainda que a agressão sofrida ocorra no ambiente doméstico ou seja oriunda de relações familiares e afetivas.
Entendimento diverso deste levaria ao absurdo de se alegar, por exemplo,
que o CDC pode ser aplicado numa relação negocial entre dois consumidores, ou que os princípios protetivos da legislação trabalhista possam ser
aplicados num conflito entre dois empregados, favorecendo mais a um do
que ao outro.
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3 TRATAMENTO PROCESSUAL
Há vedação expressa neste documento legal quanto à aplicação dos institutos previstos na Lei nº 9.099/1995 (art. 41), aos delitos decorrentes de violência doméstica e familiar, determinando a criação de Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 14).
Muito produtiva esta vedação, uma vez que a possibilidade de transação
penal ou sursis processual pode levar à sensação de impunidade, ceifando a
função preventiva do instituto legal.
Entretanto, o legislador pecou por não ter previsto alternativas mais amenas para a solução dos problemas que dão origem às agressões, como o alcoolismo, a toxicomania, os desvios comportamentais e, até mesmo, a falta de instrução adequada.
O tratamento rigoroso da lei para com o agressor, de certa forma, intimida a atuação da mulher, pois esta evita recorrer às autoridades públicas nos
casos, por exemplo, em que as agressões ainda se manifestam como meras
ameaças ou decorrentes de um comportamento “inadequado” da própria vítima. Nestes casos, a mulher pretende apenas a aplicação de um leve corretivo,
capaz de coibir futura investida mais incisiva por parte do agressor, e não expôlo a uma ação penal e futura condenação. Vejamos o exemplo da filha que sofre
agressões por parte de seu pai, ou de seu irmão em decorrência de algum tipo
de submissão oriunda da relação familiar. Será que esta vítima será capaz de
“jogar atrás das grades” seu agressor, afastando-o do seio familiar?
Em razão disso, defendemos a inclusão de mecanismos processuais capazes de compatibilizar estas diferentes situações concretas, de forma a evidenciar a repulsa do Estado em face de tais condutas, porém, ao mesmo tempo,
salvaguardando a paz no lar com a preservação da família, conforme preceitua
o art. 226, § 8º, da Constituição7. Acreditamos que este tratamento proporcional
incentivaria a busca da mulher pela intervenção do poder público para protegê-la, sem que o preço a ser pago seja a ruptura total da convivência com o
agressor e demais conseqüências negativas daí decorrentes.

CONCLUSÕES
A Lei nº 11.340/2006 tem por escopo proteger a mulher contra possíveis
ataques do homem, quando a agressão tem origem em relações domésticas,
familiares ou afetivas. Até mesmo a proteção estendida a seus filhos e colabo-

7

“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.”
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radores visa possibilitar a livre atuação da mulher quando resolve denunciar o
agressor.
Cumpre lembrar que a Lei nº 11.340/2006 não cria tipos penais, mas
prevê a aplicação de seus institutos a qualquer tipo de conduta atentatória prevista nos diversos diplomas legais quando resultantes do subjugo da mulher em
relação ao agressor. Portanto, nas demais agressões ocorridas no seio familiar
ou nas relações domésticas e afetivas em que a vítima não seja a mulher, ou o
agressor não seja do sexo masculino, e, ainda, nas agressões perpetradas pelo
homem contra a mulher em que ambos não possuam qualquer dos vínculos
abrangidos pela Lei Maria da Penha (doméstico, afetivo ou familiar), aplicam-se
as normas penais comuns com todos os seus reflexos processuais.
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