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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

 � A execução do crime mediante o emprego de violência é circunstância impeditiva 
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos 
do art. 44, I, do CP. Interpretação que pretenda equipar os crimes praticados com 
violência doméstica contra a mulher aos delitos submetidos ao regramento previsto 
na Lei dos Juizados Especiais, a fim de permitir a conversão da pena, não encontra 
amparo no art. 41 da Lei 11.340/2006.
[HC 129.446, rel. min. Teori Zavascki, j. 20-10-2015, 2ª T, DJE de 6-11-2015.]
 � Estupro e atentado violento ao pudor contra filhas menores. Violência doméstica. 

Lei 11.340/2006. Cumulação de competências. (...) A competência do juízo de 
primeira instância para julgar os processos-crime decorrentes da prática de vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher se mostra legalmente fundamentada, 
não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente se 
considerada a possibilidade do TJDFT cumular competências em uma única vara. 
A simples tramitação do processo em vara mista não significa, necessariamente, que 
tenham sido preteridas as formalidades previstas no CPP para os crimes imputa-
dos ao impetrante/paciente ou mesmo que tenham sido violadas as determinações 
contidas no art. 41 da Lei 11.340/2006, que afasta a aplicação da Lei 9.099/1995 
aos processos referentes a crimes de violência contra a mulher.
[HC 110.160, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-12-2012, 2ª T, DJE de 28-2-2013.]
 � (...) violência cometida por ex-namorado, quando evidenciado ter havido rela-

cionamento afetivo com a vítima, que, por ser hipossuficiente, atrai a aplicação da 
Lei 11.340/2006.
[RHC 112.698, voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 2-10-2012.]
 � Eis um caso a exigir que se parta do princípio da realidade, do que ocorre no 

dia a dia quanto à violência doméstica, mais precisamente a violência praticada 
contra a mulher. Os dados estatísticos são alarmantes. Na maioria dos casos em 
que perpetrada lesão corporal de natureza leve, a mulher, agredida, a um só tempo, 
física e moralmente, acaba, talvez ante óptica assentada na esperança, por afastar a 
representação formalizada, isso quando munida de coragem a implementá-la. Con-
forme ressaltado na inicial, confeccionada com o desejável esmero, dados estatísticos 
demonstram que o percentual maior é de renúncia à representação, quer deixando-se 
de ter a iniciativa, quer afastando-a do cenário jurídico. (...) Iniludivelmente, isso 
se deve não ao exercício da manifestação livre e espontânea da vítima, mas ao fato 
de vislumbrar uma possibilidade de evolução do agente, quando, na verdade, o que 
acontece é a reiteração de procedimento e, pior, de forma mais agressiva ainda em 
razão da perda dos freios inibitórios e da visão míope de que, tendo havido o recuo 
na agressão pretérita, o mesmo ocorrerá na subsequente. Os dados estatísticos são 
assombrosos relativamente à progressão nesse campo, vindo a desaguar, inclusive, em 



crimes em espécie

409sumário

prática que provoque a morte da vítima. Sob o ponto de vista feminino, a ameaça e 
as agressões físicas não vêm, na maioria dos casos, de fora. Estão em casa, não na rua. 
Consubstanciam evento decorrente de dinâmicas privadas, o que, evidentemente, não 
reduz a gravidade do problema, mas a aprofunda, no que acirra a situação de invisi-
bilidade social. Na maior parte dos assassinatos de mulheres, o ato é praticado por 
homens com quem elas mantiveram ou mantêm relacionamentos amorosos. Compõe 
o contexto revelador da dignidade humana o livre agir, a definição das consequências 
de certo ato. Essa premissa consubstancia a regra, mas, para confirmá-la, existe a 
exceção. Por isso mesmo, no âmbito penal, atua o Ministério Público, na maioria 
dos casos, sem que se tenha como imprescindível representação, bastando a notícia 
do crime. No tocante à violência doméstica, há de considerar-se a necessidade da 
intervenção estatal. (...) No caso presente, não bastasse a situação de notória desi-
gualdade considerada a mulher, aspecto suficiente a legitimar o necessário tratamento 
normativo desigual, tem-se como base para assim se proceder a dignidade da pessoa 
humana — art. 1º, III —, o direito fundamental de igualdade — art. 5º, I — e a 
previsão pedagógica segundo a qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória 
dos direitos e liberdades fundamentais — art. 5º, XLI. A legislação ordinária prote-
tiva está em fina sintonia com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Violência contra a Mulher, no que revela a exigência de os Estados adotarem 
medidas especiais destinadas a acelerar o processo de construção de um ambiente 
onde haja real igualdade entre os gêneros. Há também de se ressaltar a harmonia 
dos preceitos com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher — a Convenção de Belém do Pará —, no que mostra 
ser a violência contra a mulher uma ofensa aos direitos humanos e a consequência 
de relações de poder historicamente desiguais entre os sexos. (...) Sob o ângulo 
constitucional explícito, tem-se como dever do Estado assegurar a assistência à 
família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações. Não se coaduna com a razoabilidade, não 
se coaduna com a proporcionalidade, deixar a atuação estatal a critério da vítima, a 
critério da mulher, cuja espontânea manifestação de vontade é cerceada por diversos 
fatores da convivência no lar, inclusive a violência a provocar o receio, o temor, o 
medo de represálias. Esvazia-se a proteção, com flagrante contrariedade ao que 
previsto na CF, especialmente no § 8º do respectivo art. 226, no que admitido que, 
verificada a agressão com lesão corporal leve, possa a mulher, depois de acionada 
a autoridade policial, atitude que quase sempre provoca retaliação do agente autor 
do crime, vir a recuar e a retratar-se em audiência especificamente designada com 
tal finalidade, fazendo-o — e ao menos se previu de forma limitada a oportunida-
de — antes do recebimento da denúncia, condicionando-se, segundo o preceito do 
art. 16 da Lei em comento, o ato à audição do Ministério Público. Deixar a cargo 
da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal 
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significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças so-
fridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, 
tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação 
de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves 
impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede 
de romper com o estado de submissão. (...) Descabe interpretar a Lei Maria da 
Penha de forma dissociada do Diploma Maior e dos tratados de direitos humanos 
ratificados pelo Brasil, sendo estes últimos normas de caráter supralegal também 
aptas a nortear a interpretação da legislação ordinária. Não se pode olvidar, na 
atualidade, uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especificação 
dos sujeitos de direito, o que traz legitimação às discriminações positivas voltadas a 
atender as peculiaridades de grupos menos favorecidos e a compensar desigualdades 
de fato, decorrentes da cristalização cultural do preconceito. (...) Procede às inteiras 
o pedido formulado pelo PGR, buscando-se o empréstimo de concretude maior à 
CF. Deve-se dar interpretação conforme à Carta da República aos arts. 12, I, 16 e 
41 da Lei 11.340/2006 — Lei Maria da Penha — no sentido de não se aplicar a 
Lei 9.099/1995 aos crimes glosados pela Lei ora discutida, assentando-se que, em 
se tratando de lesões corporais, mesmo que consideradas de natureza leve, prati-
cadas contra a mulher em âmbito doméstico, atua-se mediante ação penal pública 
incondicionada. (...) Representa a Lei Maria da Penha elevada expressão da busca 
das mulheres brasileiras por igual consideração e respeito. Protege a dignidade da 
mulher, nos múltiplos aspectos, não somente como um atributo inato, mas como 
fruto da construção realmente livre da própria personalidade. Contribui com passos 
largos no contínuo caminhar destinado a assegurar condições mínimas para o amplo 
desenvolvimento da identidade do gênero feminino.
[ADI 4.424, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 9-2-2012, P, DJE de 1º-8-2014.]
 � O art. 1º da Lei 11.340/2006 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado 

entre os gêneros — mulher e homem —, harmônica com a CF, no que necessária a 
proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. (...) 
O art. 33 da Lei 11.340/2006, no que revela a conveniência de criação dos juizados 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da compe-
tência normativa dos Estados quanto à própria organização judiciária. (...) O art. 41 
da Lei 11.340/2006, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, 
a Lei 9.099/1995, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do art. 226 
da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos 
que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.
[ADC 19, rel. min. Marco Aurélio, j. 9-2-2012, P, DJE de 29-4-2014.]

Nota: Os precedentes a seguir foram julgados antes da ADI 4.424, em que o Plenário 
do STF atribuiu interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 16 da Lei 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer que, no caso de crime de lesão 
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corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível 
ação penal pública incondicionada.

 � Violência doméstica. Paciente condenado pela prática do crime de lesão corporal 
(art. 129, § 9º, do CP). (...) A mera declaração de que a própria ofendida teria dado 
início às agressões não revela o nítido propósito de desistir do prosseguimento da 
ação. O art. 16 da Lei 11.340/2006 prevê que a audiência designada para a vítima 
expressar o seu desejo de renunciar à representação deve ser realizada em momento 
anterior ao recebimento da denúncia, o que não se verificou no caso em análise, uma 
vez que o suposto desejo teria sido manifestado somente na audiência de instrução e 
julgamento, de modo que não há falar, pois, em ofensa ao devido processo legal. Tal 
disposição legal não visa beneficiar o réu, mas tem por escopo formalizar, perante 
o magistrado, o ato de retratação, com o objetivo de proteger a vítima, afastando-a, 
das ingerências do agressor.
[HC 109.176, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 21-11-2011.]
Vide HC 98.880, rel. min. Marco Aurélio, j. 4-10-2011, 1ª T, DJE de 19-10-2011
 � Ação pública condicionada. Lei 11.340/2006. Representação. Recuo. A audiência 

prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006, específica, pressupõe a iniciativa da vítima 
visando a afastar a representação.
[HC 98.880, rel. min. Marco Aurélio, j. 4-10-2011, 1ª T, DJE de 19-10-2011.]
Vide HC 109.176, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 21-11-2011


