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Resumo 

 

A Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha é resultado recente das lutas históricas do 

movimento feminista no Brasil. Este estudo, preliminarmente, analisa as conquistas 

constitucionais femininas, as leis de gênero brasileiras e os tratados internacionais 

ratificados pelo Brasil. Em seguida, foi relatada a  cronologia do nascimento da norma, 

desde os fatos precedentes à sua confecção, como também a iniciativa do projeto de lei, 

a principal discussão realizada pela Câmara dos Deputados, por meio do Seminário 

Violência contra a Mulher: Um Ponto Final, os aspectos concernentes à tramitação, 

aprovação e a discriminação das principais propostas de alteração em tramitação no 

Congresso Nacional. Em que pese grande repercussão da lei em nível nacional, muitos 

são os problemas detectados acerca de sua  aplicabilidade, gerando desafios a serem 

vencidos. Assim, as conclusões apontam para a falta de treinamento dos operadores do 

Direito e para deficiências na rede de atendimento. 

 

Palavras-chave:  Poder Legislativo, Lei Maria da Penha, Movimento Feminista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Abstract 

 

 The Law No. 11.340/2006 – called Law Maria da Penha – is a result of recent 

historical struggles of the women’s movement in Brazil. This study, preliminarily, 

examines women’s constitutional achievements, Brazilian genre laws and international 

treaties ratified by Brazil. It was then reported by observing the chronology of the birth 

of the standard, since the facts prior to its construction, but also the initiative of the bill, 

the main discussion held by the Chamber of Deputies, by workshop of violence against 

women: a final point, the aspects related to the processing, approval and discrimination 

of the main amendments in proceedings in the National Congress. Despite great 

repercussion of law at national level, there are many problems about its applicability, 

creating challenges to be overcome. Thus, the conclusions point to the lack of training 

of legal expertise and to deficiencies in service network. 

 

Key-words: Legislative Power, Law Maria da Penha, women’s movement.  
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1  INTRODUÇÃO 

  A Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e 

evitar a violência doméstica e familiar contra a mulher torna-se emblemática na luta 

pelos direitos femininos, tendo em vista  que expõe para toda a sociedade a necessidade 

premente de resgatar a cidadania da mulher, vez que a concretização dos direitos 

humanos passa pelo saneamento das chagas produzidas na menor unidade social: a 

família. 

 Foi percorrido longo caminho de lutas feministas para aquisição de muitos 

direitos hoje em vigor, inclusive a aprovação da Lei em tela. Recebida com muitas 

críticas, especialmente pelos operadores do Direito, que a consideram “apenas uma lei a 

mais”, em razão de o Código Penal já contemplar todas as tipificações criminais 

abordadas pela Lei nº 11.340/2006. Assim: 

Mas a Lei foi recebida com desdém e desconfiança. Alvo das mais ácidas 
críticas, é rotulada de indevida, de inconveniente. Há uma tendência geral de 

desqualificá-la. São suscitadas dúvidas, apontados erros, identificadas 

imprecisões e proclamadas até inconstitucionalidades. Tudo serve de motivo 

para tentar impedir que se torne efetiva. Mas todos esses ataques nada mais 

revelam do que injustificável resistência a uma nova postura no 

enfrentamento da violência que tem origem em uma relação de afeto. (Dias, 

2010, p.7) 

 A despeito disso,  essa norma representa mudança de paradigmas acerca da banalização 

da violência doméstica e seu perverso efeito multiplicador, pois as consequências não se 

restringem tão-somente à vítima, mas podem atingir gerações futuras. 

 Assim sendo, esse trabalho tem por objetivo geral investigar se a lei, de fato, tem 

sido efetiva, a partir da criação de novos mecanismos de proteção, que intentam 

salvaguardar a mulher do alcance do agressor e outras medidas protetivas. São objetivos 

específicos: analisar historicamente a evolução da questão dos direitos das mulheres e 

da legislação feminina no Brasil; analisar o histórico específico da Lei nº 11.340/2006, 

com ênfase procedimental e de forma cotejada às proposições em andamento no 

Parlamento, com vistas à sua alteração; estudar os resultados e impactos da Lei na 

sociedade – providências administrativas e jurisprudência – com vistas a delinear  

referencial sobre sua efetividade.  

 O relevo dado ao afastamento dos casos  de violência doméstica dos Juizados 

Especiais significou rompimento com a maneira tradicional como esses crimes eram 



11 

 

  

 

tratados pela Justiça. Deste modo, argúi-se: os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher vem funcionando a contento? Há número suficiente em todos 

Estados e Municípios do Brasil? 

 Uma das medidas necessárias ao êxito da lei é o auxílio à mulher vítima de 

violência, em razão de que, muitas vezes, a agredida não denuncia o agressor, por 

dependência psicológica e/ou financeira, o que exige a efetivação de políticas públicas 

nesse sentido. Por esta pesquisa, há que se evidenciar a necessidade de implementação 

dessas providências ou não. Faz-se necessário verificar se existem programas em curso 

para o tratamento psicológico e/ou financeiro, para auxiliar a mulher  violentada.  

Subsistem casas-abrigo em número suficiente? 

 Não se pode olvidar que a primeira instituição pública a ter contato com a 

mulher agredida é a Delegacia da Mulher (DEAM). Um dos escopos desse trabalho é a 

averiguação do funcionamento dessa unidade pública, tanto em quantidade,  como em 

qualidade.  

 Supõe-se que a lei, para que produza resultados reais, necessite de  todos esses 

equipamentos públicos em atividade, entretanto a hipótese central é de que a Lei Maria 

da Penha possui efetividade limitada, em razão de deficiências estruturais, provenientes 

possivelmente da falta de investimento público. Em contraposição, tal carência não 

impede que a lei possua certo efeito preventivo para a sociedade, que, acredita-se, sente-

se menos desprotegida, em comparação com as leis vigentes anteriormente.  

 Trata-se de pesquisa qualitativa, com adoção do procedimento de pesquisa 

histórica e documental, além da realização de entrevistas semiestruturadas com 

protagonistas e lideranças políticas envolvidas com o tema. Insere-se o trabalho também 

na tradição de estudos sobre o Legislativo, que buscam traçar a trajetória de 

transformação de proposição em Lei. 
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2  DIREITOS DAS MULHERES E LEGISLAÇÃO FEMININA NO BRASIL: 

 

2.1  A Questão da Mulher nas Constituições de 1891 a 1988: 

 

Antes de adentrar a questão da mulher especificamente, no espaço de tempo 

compreendido entre 1891 a 1988, não se pode olvidar acerca do período da história 

anterior à independência do Brasil, em razão do legado histórico, cultural e religioso 

oriundo da colonização brasileira, que exerce influência na maneira como a sociedade 

se organizou e se organiza até os nossos dias. 

 Diferentemente da colonização espanhola, Portugal demonstrou pouca 

preocupação com o lado educacional na colônia. Poucas foram as instituições 

educacionais de nível superior construídas no Brasil naquele período. As primeiras 

surgiram somente em 1808, após a chegada de Dom João VI. Habitantes abastados iam 

para Coimbra auferir diploma de bacharel em Direito ou em Medicina, com vistas à 

consecução de título de doutor, considerado preeminente socialmente, uma vez que 

representava diferencial em relação à população analfabeta. Além disso, a colonização 

sobrevém em ambiente escravocrata, numa economia em que o latifúndio e a 

monocultura predominavam, e que a descoberta de novas terras tinha como única 

finalidade o desenvolvimento de atividade comercial lucrativa. No caso brasileiro, 

naquele contexto, houve investimento precípuo na produção de açúcar. 

Tal atividade exigiu bastante capital e mão-de-obra. O senhor de engenho era o 

dono do capital, e a mão-de-obra necessária, escrava, proveniente da África, o que 

caracterizou a desigualdade social no nascedouro do país. A escravidão foi o grande 

entrave para o exercício pleno da cidadania durante séculos. As escravas tinham como 

função precípua na sociedade os serviços domésticos, a amamentação dos filhos das 

mulheres brancas e satisfazer sexualmente a seus senhores. A percepção social do 

escravo como objeto permeava toda a sociedade colonial, até mesmo o negro alforriado 

adquiria escravos para os seus serviços. Havia parte da população  que não era nem 

“senhor” nem escravo, mas a estes também não era garantido o exercício da cidadania, 

pois dependiam da proteção dos grandes proprietários para o exercício de várias 

atividades. Em suma, o Brasil origina-se sob bases desiguais, principalmente perante a 

lei. Não existia poder que pudesse garantir o cumprimento dos preceitos por todos os 

membros. 



13 

 

  

 

No período pós-independência, houve ganhos na consecução de direitos 

políticos, mas, em relação à escravidão, conquistas não foram auferidas, em que pese 

pressão da sociedade inglesa nesse sentido. A Constituição outorgada de 1824 delimitou 

quem teria direito de votar e de ser votado. Assim, segundo José Murilo de Carvalho  

afirma: 

Podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem renda 

mínima de 100 mil-réis. Todos os cidadãos qualificados eram obrigados a 

votar. As mulheres não votavam (grifo nosso), e os escravos, naturalmente, 

não eram considerados cidadãos. (...) A limitação de renda era de pouca 

importância. A maioria da população trabalhadora ganhava mais de 100 mil 

réis por ano. (...) A lei brasileira permitia que os analfabetos votassem. 
Talvez nenhum país europeu da época tivesse legislação tão liberal. 

(Carvalho, 2001, p. 29- 30). 

A partir de 1831, o Brasil viveu experiência de governo diferenciada. Quando D. 

Pedro I foi afastado do poder, o parlamento conduziu o país, por meio de alguns 

políticos, que possuíam grande robustez financeira. A maioria da população era alijada 

do processo decisório. À época, o Brasil não tinha exército. Então, o que perceberam 

esses novos donos do poder? Que era urgente que o monopólio da força fosse realizado 

em nome deles próprios. Assim, foi  criada a guarda nacional:  força policial, que ia ser 

mobilizada ou desmobilizada, dependendo de interesses. Quem ia comandá-la era o 

dono da região. Essa guarda nacional foi hierarquizada (capitão, major e o coronel, que 

era a hierarquia máxima). Toda vez que a segurança pública estivesse ameaçada, a 

guarda nacional passava a agir. Ela definia quem ia ser preso ou solto. É desse contexto 

que surgiu a expressão coronelismo, para designar o fenômeno da preponderância de 

certos senhores de grandes extensões de terra no cenário político nacional (oligarquias), 

que perduraria ainda no período republicano. A guarda nacional era sustentada pelos 

comandantes.  Os coronéis se transformaram em chefes políticos locais. A pessoa que 

tinha o monopólio das armas acabava por trazer para si o poder político. Dessa forma, a 

política não tinha líder, mas chefe. Normalmente o coronel era o chefe político. Ele 

monopolizava a força, e as decisões políticas convergiam para a mesma pessoa.  

Em 1881, a lei que introduziu o voto direto, alterou também a renda mínima, 

para que se pudesse votar. Esta passou a ser de no mínimo 200 mil-réis, mas o 

retrocesso maior se deu no tocante à proibição do voto do analfabeto, pois apenas 15% 

da população eram alfabetizados, o que excluiu muita gente do exercício do direito 

político. 
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Em termos de direito ao exercício político, a primeira constituição republicana, a 

constituição de 1891, não promoveu avanços significativos. Apenas eliminou a 

exigências de renda mínima, mas manteve vedação aos direitos políticos de analfabetos, 

mulheres, mendigos, soldados e religiosos. Aliás, a mulher sequer foi citada nessa 

Constituição acerca de quaisquer direitos. Segundo Maria Amélia de Almeida Teles: 

Tal era o menosprezo às mulheres, consideradas seres inferiores, ou crianças, 

que as Constituições latino-americanas do século XIX sequer proibiam o voto 

feminino, pois o título de cidadão era somente dado aos homens. Quando as 

mulheres resolveram, então, efetivar o direito de voto, algumas Constituições 

sofreram mudanças para estabelecer expressamente que a mulher não podia 

votar. (Teles, 2010, p. 40). 

 

Um exemplo típico do que foi citado pela autora se deu no Chile, pois a 

Constituição chilena em vigor em 1876 não proibia expressamente o voto feminino, o 

que fez com que algumas mulheres conseguissem se inscrever para votar. Em oposição 

a essa tentativa de aquisição dos direitos políticos pelas mulheres, confeccionou-se  lei, 

em 1884, rechaçando esse direito às chilenas explicitamente. Em igual medida 

aconteceu no Brasil, pois os artigos 69 e 70 da Constituição de 1891 e ainda dispositivo 

do Código Eleitoral de 1904 não privavam o direito de votar à parcela feminina da 

população formalmente,  pois asseguravam a todos a igualdade de direitos, embora o 

Estado, por meio de seus representantes,  não incluísse essa igualdade às mulheres. 

Com base nessa lacuna da carta magna de 1891, a advogada paulistana 

Adalgiza Bittencourt requereu à justiça em 1927 seu alistamento eleitoral, mas teve seu 

pedido negado, com fundamento no entendimento dado pelo juiz, de que a palavra 

“cidadãos” abrangia apenas os cidadãos do sexo masculino. O Senador da República 

Adolpho Gordo defendeu, em seus discursos, o direito ao voto feminino, a pedido de 

Bertha Lutz, outra pioneira na luta pelos direitos políticos das mulheres: 
1
 

Adolpho Gordo, em discursos no Senado, contesta esta interpretação: “Oras, 

como devem ser entendidas as palavras cidadãos brasileiros: “cidadãos 

brasileiros”? Responde o artigo 69 da mesma Constituição: “São cidadãos 

brasileiros, § 1º - os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro,  não 

residindo este ao serviço de sua nação, etc.” “Os nascidos no Brasil, sem 
distinção de sexo, e, portanto, os homens e as mulheres.” Gordo 

                                                             
1
 Bertha Maria Júlia Lutz (2/8/1894 – 16/9/1976) nasce em São Paulo, filha do cientista Adolfo Lutz.  

Também cientista, líder feminista e política paulista. É uma das pioneiras da luta pelo voto feminino e 

pela igualdade de direitos entre os homens e mulheres do país. 
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insistia no fato de que termos masculinos eram usados, por costume, 

para designar homens e mulheres. Por isso, a palavra “cidadãos” faria 

referência à (sic) homens e mulheres. Bertha pede a intervenção de Gordo no 
caso de Adalgiza Bittencourt, e este chega mesmo a entrar com recurso, que 

também foi indeferido. (Leonardo; Marmo, [2006?]) 

 

A república representa nova época para o Brasil, no sentido da implantação do 

trabalho assalariado, mas isso beneficiava principalmente à imigração italiana, mesmo 

porque a abolição da escravatura não inseriu os negros no processo de industrialização, 

relegando-os a papéis irrelevantes para a sociedade. Todavia, a mulher negra se 

sobressai em relação aos homens, pois, muitas vezes, conseguia fazer serviços 

domésticos remunerados.  

No período de 1889 a 1930, houve muitos movimentos reivindicatórios para 

melhoria das condições de trabalho. Muitas mulheres participavam desses movimentos, 

mas, desde essa época até hoje, os salários femininos são inferiores aos masculinos: 

As atuações das libertárias nas greves, nas “agitações públicas” e a sua 

organização em agremiações e federações na Primeira República foram 

inúmeras, como fica claro nos jornais operários e no trabalho de Paula 

Beiguelman (1977), onde é possível notarmos uma infinidade de movimentos 
grevistas iniciados por mulheres. Por exemplo: em 1901, na manhã de 16 de 

fevereiro, entravam em greve cerca de 600 operárias da fábrica de tecidos 

Sant’Anna (no Brás), de propriedade de Antonio Álvares Penteado; 

protestavam contra medidas que implicavam o rebaixamento do salário 

mediano. As operárias faziam piquetes todas as manhãs. Com a intervenção 

da polícia ocorreram prisões como a da tecelã Giuseppina Cutolo. Já em 1902 

as operárias da fábrica de tecidos Anhaia (Bom Retiro) declaram greve contra 

os maus tratos do mestre de teares. Aqui aparece o nome de uma jovem de 17 

anos que fora expulsa da fábrica por esse mestre: Emma Satorelli. A greve só 

acaba quando tal mestre é despedido. (Mendes, [19--?], p. 7) 

 

 Contudo, é importante ressaltar que, no movimento de 10 de junho de 1917, das 

operárias têxteis de São Paulo, pequeno avanço foi obtido: fim do trabalho noturno da 

mulher e do menor, por meio de lei. Nas constituições de 1934 e de 1937 constava essa 

proibição, além da vedação de diferenças salariais em razão de gênero.  

Nessa época, também havia movimentos que defendiam acesso a  cargos 

públicos, sem distinção de gênero e pelo direito ao voto feminino. Em 1920, nasce a 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que impulsiona a conquista do voto 

pelas mulheres, liderada por Bertha Lutz. No entanto, apenas por meio do Decreto 

21.076, de 24/02/1932, é instituído no Código Eleitoral Brasileiro o voto feminino, que 

considerava eleitor cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. Ademais, o voto 
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era facultativo para as mulheres, posto que, em qualquer idade, poderiam abdicar do 

direito ao voto, consoante disposição geral do referido código, abaixo reproduzido: 

Art. 121 - Os homens maiores de sessenta anos e as mulheres de qualquer 

idade podem isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza 

eleitoral. (BRASIL, 1932)  

 

Na constituição de 1934, o voto feminino foi inserido com auxílio de Carlota 

Pereira Queirós, nossa primeira constituinte, mas era obrigatório apenas para aquelas 

que exerciam função pública remunerada, in verbis: 

 Art 108 - São eleitores os brasileiros de um e de outro          sexo, maiores de 

18 anos, que se alistarem na forma da lei. (BRASIL,1934) 

 Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para                                                      

os homens e para as mulheres, quando estas exerçam função pública 
remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar. 

(BRASIL, 1934)  

 Assim, as mulheres passaram a participar efetivamente das eleições, pois era 

obrigatório aos partidos políticos apresentarem 30% de candidatas do sexo feminino. 

Várias aspirantes ao cargo foram eleitas em todo país, mas essa experiência durou 

pouco, já que em novembro de 1937, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, e o 

Congresso Nacional foi fechado. Então, a luta feminina passou a ser a mesma da 

sociedade: pela democracia e contra a ditadura varguista. Entretanto, é fundamental 

salientar que a licença-gestante de três meses constava das duas constituições (34/37). 

 A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, trouxe os direitos 

políticos das mulheres ao voto, sem restrição, suprimindo o dispositivo constante do 

Art. 109 da Constituição de 1934, acima citado.  

Várias organizações femininas foram fundadas entre 1946 e 1964, com o intuito 

de debater questões de  interesse da mulher, como, por exemplo, organização de 

protestos acerca da carestia, a reforma do Código Civil, com vistas à supressão de 

tópicos que discriminavam a mulher casada e outros. Não houve progresso nesse 

sentido. Em contraposição, a Constituição de 1946 apresentou alguns avanços. Foi 

incluída a igualdade entre os sexos, permanecendo as mulheres com direitos 

anteriormente adquiridos e com incorporação de outros, como a aposentadoria aos 35 

anos de trabalho e obrigatória aos 70 anos, além da prisão civil do ex-cônjuge pelo não 
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pagamento da pensão alimentícia e auxílio à maternidade. Com o advento da ditadura 

militar em 64, o movimento feminino brasileiro arrefeceu, resultando em paralisia por 

aproximadamente 10 anos. 

Os fatos ocorridos em 1964 ultrapassam a singularidade de mais um golpe de 

estado. Na verdade, foi a conquista do Estado por parte de um projeto de Brasil que 

defendia a modernização do capitalismo brasileiro, que cada vez mais se globalizava, 

conquanto sob viés autoritário. O governo de João Goulart tinha projeto de reforma 

social, tendente a oferecer face mais humana ao capitalismo: a recorrente reforma 

agrária. Esse era um projeto defendido pelas esquerdas. E foi exatamente essa ideia que 

provocou o golpe militar, porque se de um lado João Goulart conclamava o povo a que 

ficasse alerta contra as forças reacionárias, de outro lado o golpe já estava planejado, 

mas seus idealizadores careciam do apoio da população para efetivá-lo. Assim sendo, 

engendraram para que as mulheres saíssem às  ruas, com o objetivo de defender os 

ideais de direita, por meio da Marcha com Deus pela Família e a Liberdade. Como 

consequência, Maria Amélia de Almeida Teles comenta o resultado desse apoio 

feminino ao golpe militar: 

Consolidando o processo golpista, os militares ascenderam ao poder, 

enquanto essas mulheres, que se movimentaram euforicamente contra o 

comunismo e a subversão, foram sendo relegadas cada vez mais a um plano 

secundário. (Teles, 2010, p. 54) 

As mulheres, posteriormente, participaram de vários movimentos 

contrarrevolucionários,  principalmente aqueles que tinham como objetivo a procura de 

familiares desaparecidos em razão da repressão militar. Nesse contexto, não se pode 

olvidar que elas passaram a fazer parte massivamente do mercado de trabalho, 

fundamentalmente porque aceitavam salários menores que os homens e se adaptavam 

mais facilmente a tarefas repetitivas.  

Os militares, então detentores do poder, apartaram a oposição e pressionaram o 

Congresso para que elaborasse uma Constituição que legalizasse o regime militar. Em 

relação às mulheres, a Constituição de 1967 não introduz novidades. Apenas diminui o 

tempo de serviço para aposentadoria, que passou de 35 para 30 anos. A emenda 

constitucional nº 1, de 1969, que altera significativamente a Constituição, não altera 
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nenhum direito adquirido pelas mulheres nas constituições anteriores e também não 

introduz nenhum avanço. 

A Constituição de 1988 traduz o anseio exacerbado de liberdade da população, 

depois de 25 anos de ditadura militar, em que vários direitos sociais foram relegados. 

Embora representando  movimento do povo e dos políticos de não-sucumbência ao 

poder autoritário, muitos problemas foram detectados, em razão de excessos cometidos 

no interior do texto constitucional, o que provocou contradições e amarras 

desnecessárias à lei basilar brasileira. Mesmo com esses tropeços, a Carta de 88 

representou para a nação a consecução do texto mais avançado e mais liberal que o 

nosso país já havia aprovado, por isso recebeu o nome de Constituição Cidadã. 

Contrapondo-se às constituições anteriores, o Estado perdeu relevância para os 

direitos e as garantias fundamentais, que, atualmente, constitui a base dos Estados de 

direito em nível mundial. Corroborando isso, Raul Machado Horta pontua: 

Alcançou-se a plenitude jurídica dos direitos individuais quando, rompendo 

as resistências da soberania estatal, formulou-se a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, incorporando ao Direito 

Internacional os direitos anteriormente reconhecidos na Constituição do 

Estado. (Horta, 2010, p. 201). 

 A Constituição de 88 favoreceu a mulher de modo incisivo, logo nas primeiras 

normas, em que constam os cinco direitos invioláveis (Art. 5º ) Todos são iguais 

perante a lei (...), sendo mais específico no item I: homem e mulher são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos da Constituição e no item XLI do mesmo artigo: a lei 

punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Nos 

manuscritos anteriores já era mencionada a isonomia, entretanto, tratava apenas da 

igualdade de tratamento perante a lei, mas com relação à questão feminina, eram 

considerados precários para sua emancipação e não coibiam as várias formas de 

discriminação. 

 Além desses dispositivos, a Carta de 88 assevera no § 5º do art. 226 que os 

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher (BRASIL, 1988), o que reforça a importância do princípio da 

igualdade entre os dois sexos, mesmo que não ocasione por si só nova ordem social e 
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familiar de imediato.
2
 Também é conveniente ressaltar que, mesmo enfatizando a 

igualdade entre os sexos, há dispositivos constitucionais que diferenciam o tratamento 

em relação às mulheres em três pontos: a) licença gestante com tempo superior à licença 

paternidade (art. 7º, incisos XVIII e XIX); b) incentivo ao trabalho da mulher, mediante 

normas protetoras (art. 7º, inciso XX); c) prazo mais curto para o tempo de 

aposentadoria da mulher (art. 40, inciso III, letras a, b, c e d; art. 202, I, II, III e § 1º). 

Podemos concluir, pelo parágrafo anteriormente citado, que o art. 5º, caput, 

assegura igualdade não apenas formal perante a lei, mas também material, por ser 

determinada por alguns fatores. Na verdade, não se pode tratar igualmente situações 

cuja origem seja desigual. Repetindo pensamento de Ruy Barbosa, que ampara essa 

questão:  

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 

proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 

igualdade... Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, 

seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. (Barbosa, [18--?]) 

 A Carta atual inovou bastante em relação à condição legal da mulher. Mesmo 

que isso não ocasione mudança na cultura e na prática discriminatória que sucede na 

sociedade brasileira, de imediato, sem dúvida, é  marco importantíssimo, para 

modificação de outras leis baseadas em Constituições anteriores, além de orientar a 

confecção de outras normas. O estabelecimento da igualdade entre os sexos e o 

reconhecimento das diferenças foram essenciais para a elevação da  mulher na 

sociedade, contudo não apenas as leis enfrentam à discriminação, mas sim a educação, 

que mostra-se mais eficiente. 

 

 

 

                                                             
2 Recentemente esse artigo foi usado como um dos fundamentos, pelo STF,  para decidir pela 

possibilidade da união homoafetiva. 
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2.2  Leis de Gênero no Brasil/Tratados Internacionais 

As leis que beneficiam o gênero feminino no Brasil são abundantes e 

contemplam as mais diversas áreas do direito. Essas conquistas ocorreram 

gradualmente, em função de várias demandas relacionadas a causas defendidas 

historicamente, ao longo de mais de um século, por meio de acordos internacionais, leis, 

decretos, portarias e outros. O principal fator que impulsionou avanços na legislação 

feminina se deu no final do século XIX e ao longo do século XX: a entrada paulatina da 

mulher no mercado de trabalho, ocorrida, principalmente, como consequência da 

Revolução Industrial. A partir desse marco, o sexo feminino passa a ocupar espaço que 

interessa ao público, e suas questões começam a ser discutidas pela população, 

provocadas por movimentos individuais e sociais, que tentam elevar o status da mulher 

na sociedade.  

Os Acordos internacionais, alavancados inicialmente pelos países desenvolvidos,  

foram os grandes estimuladores da discussão da causa feminina no Brasil, uma vez que 

europeus e americanos foram os primeiros a serem afetados nesse sentido, o que incitou 

a implementação de políticas públicas, para atender litígios específicos das mulheres. 

Em que pese avanços na legislação brasileira, na prática,  a sociedade  conta, 

ainda hoje,  com pouca participação feminina nos  locais de poder. O Congresso possui 

atualmente cerca de 9% de mulheres na sua composição total. Ademais, a diferença 

salarial de gênero, no exercício das mesmas atribuições, ainda persiste. A dupla jornada 

de trabalho é desempenhada, em sua grande maioria, pela mulher.  

No I Seminário Internacional – Experiências Parlamentares e Tendências Latino-

Americanas em Gênero, realizado na Câmara dos Deputados em 16/06/2011, a Ministra 

Iriny Lopes,  -da Secretaria  de Políticas para as Mulheres (SPM)-,  deu o seguinte 

depoimento:      

A nossa representação política é escandalosamente ridícula. Nós somos o 

penúltimo país em termos de representação política. Na Câmara dos 

Deputados, somos 8,8%. A eleição da Presidente Dilma faz uma diferença 

substancial, porque cria expectativa de políticas públicas de igualdade de 

gênero. Entretanto em termos de representação, nada andou.  A baixa 

participação das mulheres está ligada à cultura e à necessidade de promover a 

autonomia da população feminina. Além disso, precisamos de leis que 

alterem essa realidade. A presença das mulheres no mercado de trabalho é 
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numérica, ela não é qualitativa. As mulheres podem estar em todas as áreas e 

não só como professora e enfermeira. A prefeitura e o governo podem ter  o 

melhor orçamento, mas se não tiverem capacidade técnica, dificilmente 
faremos políticas que alterem a realidade das mulheres da periferia. 

(Seminário, 2011) 

 Além de grande produção de leis  para as mulheres nos últimos 10 anos, várias 

instituições que articulam demandas específicas sobre  a mulher foram criadas, com 

ênfase para SPM, 2003, que tem como missão estabelecer políticas públicas que 

contribuam para a melhoria da vida de todas as brasileiras e que reafirmem o 

compromisso do Governo Federal com as mulheres do país
3
. Nesse papel, a Secretaria 

conduziu, em 2004,  a I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e, em 2005, 

foi lançado o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, além de ter servido de 

incentivo para a criação de órgãos estaduais e municipais para a causa feminina. Em 

2003, tínhamos 13 órgãos, em 2005, 103, de acordo com informação contida em 

publicação da Câmara dos Deputados. (BRASIL, 2011, 19 p.) 

 Em 2009, a Câmara dos Deputados atendeu reivindicação da bancada feminina e 

fundou, em 02 de junho, a Procuradoria Especial da Mulher, por iniciativa do ex- 

Deputado Michel Temer, com a aprovação da Resolução nº 10, de 21/05/2009, com a 

seguinte competência: 

Art. 20-B. Compete à Procuradoria Especial da Mulher zelar pela 

participação mais efetiva das Deputadas nos órgãos e nas atividades da 

Câmara e ainda: 
I - receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de 

violência e discriminação contra a mulher;  

II - fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo federal que 

visem à promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de 

campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito nacional;  

III - cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e 

privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres;  

IV - promover pesquisas e estudos sobre violência e discriminação contra a 

mulher, bem como acerca de seu défice (sic) de representação na política, 

inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às 

Comissões da Câmara. (BRASIL, 2009) 

No Brasil, há órgãos específicos para as mulheres, políticas públicas voltadas 

para as causas femininas e bastantes leis. Lamentavelmente muitas dessas normas são 

relegadas; não são praticadas nem fiscalizadas pelos órgãos competentes. Falta-nos o 

compromisso com o exercício da norma, embora as mudanças possam acontecer a partir 

                                                             
3
 Informação constante do site da Secretaria – www.sepm.gov.br. 

http://www.sepm.gov.br/
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da aprovação de dispositivo específico, precipuamente se for confeccionado em 

decorrência de pressão social.  

 A primeira lei brasileira que favoreceu a mulher foi aprovada em 1827, no 

período imperial, e tratou de permiti-lhes a possibilidade de frequentar escolas 

elementares (Lei de 15 de outubro de 1827), proibindo o acesso aos demais níveis. 

Apenas em 1879, o governo autorizou-as a frequentar escolas de ensino superior, 

todavia aquelas que fizeram essa opção foram censuradas pela sociedade.  

 Desde então, várias conquistas e mesmo alguns retrocessos foram colhidos pelas 

mulheres, contudo apenas alguns serão aqui mencionados.  

 Assim sendo, o Estado Novo de Getúlio Vargas aprovou o Decreto 3.199, de 

14/04/1941, que vedava às mulheres a prática de esportes considerados incompatíveis 

com a natureza feminina,  in verbis:  Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de 

desportos incompativeis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o 

Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades 

desportivas do país (BRASIL, 1941). Essa regulamentação ocorreu em 1965, 

considerando incompatíveis os seguintes esportes:  prática de luta de qualquer natureza, 

futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático,  rugby, halterofilismo e 

beisebol.
4 

 O Decreto-Lei nº 4.098, de 6/02/1942, permitiu à mulher a execução dos 

encargos necessários à Defesa Passiva Antiaérea, tais como dar instruções sobre os 

serviços, proteção contra gases tóxicos, enfermagem e outros. O Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1/05/43, consolida as leis do trabalho e concede alguns benefícios à mulher 

trabalhadora:  Art. 131 – II – durante o licenciamento compulsório da empregada por 

motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-

maternidade custeado pela Previdência Social.(BRASIL, 1943) 

                                                             
4 Disponível em: 

 <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1807-55092005000200005&script=sci_arttext> 

Acesso em: 20.11.2011.  

 



23 

 

  

 

O capítulo 3 desse decreto trata “Da Proteção do Trabalho da Mulher” e a 

contempla com uma série de vantagens, dentre os quais destaco: Art. 373 – A duração 

normal de trabalho da mulher será de oito horas diárias, exceto nos casos para os 

quais for fixada duração inferior. Art. 391 – Não constitui justo motivo para a rescisão 

do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de 

encontrar-se em estado de gravidez. (BRASIL, 1943) 

 Um avanço importante foi a sanção do Estatuto da Mulher Casada, em 

27/08/1962, que asseverou, entre outros direitos, que a mulher não necessitava de 

autorização do marido para trabalhar e receber herança, podendo requerer a guarda dos 

filhos em caso de separação.   

 Algumas leis tiveram grande importância para a segurança civil da mulher, tais 

como a Lei nº 1.110, de 23/05/1950, que regula o reconhecimento dos efeitos civis ao 

casamento religioso, assim como a Lei nº 5.478, de 25/07/68, que dispõe sobre pensão 

alimentícia. A Lei nº 5.859, de 11/12/1972, protegeu as empregadas domésticas em 

vários direitos, tendo sido acrescido em 2001 o benefício relativo ao seguro-

desemprego, pelo período de três meses, no valor do salário mínimo. Não se pode 

olvidar a Lei 6.015, de 31/12/1973, que faculta a mulher, no Art. 57, § 2º, o que se 

segue:  

A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, 

desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá 

requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o 

patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de 

família, desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do 

estado civil de qualquer das partes ou de ambas. (BRASIL, 1973) 

Ainda temos a Lei nº 6.136, de 07/11/1974, que inclui o salário-maternidade entre os 

benefícios da Previdência Social. 

 A Lei nº 6.202, de 17/04/75, ampara a mulher estudante grávida, no seu Art. 1º - 

A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de 

gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-

Lei nº 1.044, de 21/09/1969. (BRASIL, 1975)  A Lei nº 6.515, de 26/12/1977, regula os 

casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento (divórcio). Bastante 

importante para mulheres e filhos, a Lei nº 8.560, de 29/12/1992, regula a investigação 
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de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. Além disso, cabe ressaltar a Lei nº 

8.971, de 29/12/1994, que regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão. 

  O código e as leis penais protegem a mulher em diversos pontos, dentre os quais 

se sobressaem: 

Código Penal, Art. 37 – As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, 

observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no 

que couber, o disposto neste capítulo. (BRASIL, 1940) 

Código Penal, Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 

constituem ou qualificam o crime: “h” – contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, 

enfermo ou mulher grávida; (BRASIL, 1940) 

Código Penal, Art. 123 a 128 (tratam de homicídio em estado puerperal e aborto). 

(BRASIL, 1940) 

Código Penal, Art. 129, § 9º - Violência Doméstica – Agrava a pena -  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. (BRASIL, 1940) 

Código Penal, Art. 216-A (incluído em 2001) – Assédio Sexual – Constranger alguém 

com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de 

sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 

emprego, cargo ou função. (BRASIL, 1940) 

Código Penal, Art. 228 – Prostituição - Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra 

forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. 

(BRASIL, 1940)  

Decreto-Lei, n º 3.689, de 03/10/1941 – Art. 249 – A busca em mulher será feita por 

outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Art. 313 – Em 

qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação 

da prisão preventiva nos crimes dolosos: IV- se o crime envolver violência doméstica e 
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familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência. (BRASIL, 1941) 

Lei nº 7. 210, de 11/07/1984 – Art. 14 -  A assistência à saúde do preso e do internado 

de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico: § 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente 

no pré-natal e nos pós-parto, extensivo ao recém-nascido.(BRASIL, 1984) 

Lei nº 8.069, de 13/07/1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 8º - É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento 

pré e perinatal. § 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, 

segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização 

e hierarquização do Sistema. § 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo 

mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. § 3º Incumbe ao poder público 

propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. (BRASIL, 1990) 

 Várias convenções e acordos internacionais, que contaram com a adesão do 

Brasil, serão aqui mencionados, com reprodução de artigos considerados relevantes para 

compreensão de cada tema: 

 Convenção Internacional para Repressão do Tráfico de Mulheres e de Crianças, 

assinada em Genebra a 30/09/1921 e emendada pelo protocolo assinado em Lake Sucess 

a 12/11/1947 – Reprodução do Art. 7º - As altas partes contratantes comprometem-se 

no que concerne aos seus serviços de imigração, a tomar as medidas administrativas e 

legislativas destinadas a combater o tráfico de mulheres e crianças. (BRASIL, 2011) 

 Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, assinada 

em Genebra a 11/10/1933 e emendada pelo protocolo assinado em Lake Sucess (NY) a 

12 de novembro de 1947 – Reprodução do Art. 1º Quem quer que, para satisfazer as 

paixões de outrem, tenha aliciado, atraído ou desencaminhado, ainda que com o seu 

consentimento, uma mulher [casada] ou solteira maior, com fins de libertinagem em 

outro país, deve ser punido, mesmo quando os vários atos, que são os elementos 

constitutivos da infração, forem praticados em países diferentes. (BRASIL, 2011) 
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 Convenção Interamericana sobre a Nacionalidade da Mulher, assinada na 7ª. 

Conferência Internacional Americana da OEA em Montevidéu a 26/12/1933 

(promulgada em 1938) – Reprodução ao Art. 1º Em matéria de nacionalidade, não se 

fará distinção alguma baseada no sexo, quer na legislação, quer na prática. (BRASIL, 

2011) 

 Convenção nº 45, assinada na 19ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 18/07/35 – 

Convenção dos trabalhos subterrâneos – Reprodução do Art. 2º - Pessoa alguma do 

sexo feminino, de qualquer idade, pode ser empregada nos trabalhos subterrâneos de 

minas. (BRASIL, 2011) 

 Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Políticos à Mulher, assinada 

na 9ª Conferência Internacional Americana da OEA em Bogotá a 2 de maio de 1948 – 

Art. 1º - As Altas Partes Contratantes convêm em que o direito ao voto e à eleição para 

um cargo nacional não deverá negar-se ou restringir-se por motivo de sexo. (BRASIL, 

2011) 

 Convenção nº 89, assinada na 31ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 17 de junho de 

1948  - Reprodução do Art. 3º - As mulheres, sem distinção de idade, não poderão ser 

empregadas durante a noite, em nenhuma empresa industrial, pública ou privada ou de 

dependência de uma dessas empresas, excetuadas as empresas onde somente são 

empregados membros de uma mesma família. (BRASIL, 2011) 

 Convenção nº 100, assinada na 34ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 6 de junho de 

1951 – Convenção concernente à igualdade de remuneração para a mão-de-obra 

masculina e a mão-de-obra feminina por um trabalho de igual valor -  Reprodução do 

Art. 1º - alínea b – a expressão “igualdade de remuneração para a mão de obra 

masculina e a mão de obra feminina por um trabalho de igual valor”, se refere às taxas 

de remuneração fixas sem discriminação fundada no sexo. (BRASIL, 2011) 

 Convenção Internacional sobre os Direitos Políticos da Mulher, assinada na 7ª. sessão 

da Assembléia-Geral das Nações Unidas em Nova York a 31 de março de 1953. – 

Reprodução do Art. 2º - As mulheres serão, em condições de igualdade com os homens, 

elegíveis para todos os organismos públicos de eleição, constituídos em virtude da 

legislação nacional, sem nenhuma restrição. (BRASIL, 2011) 



27 

 

  

 

 Convenção nº 103, assinada na 35ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 4 de junho de 

1952 – Convenção relativa ao amparo à maternidade – Reprodução do Art. 1º - A 

presente convenção aplica-se às mulheres empregadas em empresas industriais, bem 

como às mulheres empregadas em trabalhos não industriais e agrícolas, inclusive às 

mulheres assalariadas que trabalham em domicílio. Reprodução do Art. 3º - Toda 

mulher à qual se aplica a presente convenção tem o direito, mediante exibição de um 

atestado médico que indica a data provável de seu parto, a uma licença-maternidade. 

(BRASIL, 2011) 

 Convenção nº 111, assinada na 42ª  sessão da Conferência-Geral da OIT a 4 de junho de 

1958 – Convenção concernente à discriminação em matéria de emprego e profissão – 

Reprodução do Art. 1º - Para fins da presente convenção, o termo “discriminação” 

compreende: a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social. (BRASIL, 2011) 

 Convenção Internacional sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, assinada na 11ª. 

sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York a 20 de fevereiro de 

1957 – Reprodução do Art. 1º - Os Estados concordam em que nem a celebração ou 

dissolução do matrimônio entre nacionais ou estrangeiros, nem a mudança de 

nacionalidade do marido durante o matrimônio, poderão afetar automaticamente a 

nacionalidade da mulher. (BRASIL, 2011) 

 Declaração de Pequim, assinada na 4ª. Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação 

para Igualdade, Desenvolvimento e Paz a 15/09/95 – Reprodução do item 9 – Assegurar 

a plena implementação dos direitos humanos das mulheres e das meninas como parte 

inalienável, integral e indivisível de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais; (BRASIL, 2011) 

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

(Convenção de Belém do Pará), assinada na 34ª sessão da Assembleia-Geral da OEA a 

6/09/1994 – Reprodução do Art. 1º - Para os efeitos desta convenção, entender-se-á por 

violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 

pública como na esfera privada. (BRASIL, 2011) 
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 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, assinada na 34ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 

Nova York a 18/12/1979 – Reprodução do Art. 1º - Para os fins da presente convenção, 

a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou 

restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, 

com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer 

outro campo. (BRASIL, 2011) 

 Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra Mulher, assinado em Nova York a 6 de outubro de 1999 – 

Reprodução do Art. 1º - Cada Estado-Parte do presente protocolo (doravante 

denominado “Estado-Parte”) reconhece a competência do Comitê sobre a Eliminação 

da Discriminação contra a Mulher (doravante denominado ”o Comitê” para receber e 

considerar comunicações apresentadas de acordo com art. 2º deste protocolo. 

(BRASIL, 2011) 

 Convenção nº 171, assinada na 77ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 6 de junho de 

1990 – Convenção relativa ao trabalho noturno – Reprodução do Art. 7º, 1 – Deverão 

ser adotadas medidas para assegurar que existe uma alternativa do trabalho noturno 

para as trabalhadoras que, a falta dessa alternativa, teriam que realizar esse trabalho 

(...) (BRASIL, 2011) 

A Lei Maria da Penha, nº 11.340/06, escopo desse trabalho, tornou-se 

emblemática para a sociedade brasileira, no sentido de evidenciar, marcadamente, que o 

governo prioriza  a solução para a questão da violência doméstica contra a mulher, pois 

o Código Penal já criminalizava esse tipo de delito (lesão corporal, homicídio), mas a 

aprovação de lei específica simboliza o prestígio que o Estado deu ao assunto, em 

virtude de  demanda social nesse sentido. 

Muitas outras normas poderiam ser mencionadas, mas acredita-se ter enfatizado 

as vitórias legais mais importantes para a causa do amparo  à mulher, como cidadã, na 

sociedade brasileira. Ao compararmos as leis atuais  com a primeira lei de proteção às 
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mulheres surgida no império, permitindo que frequentassem escolas elementares, 

percebemos que longo caminho foi percorrido, com grandes avanços para a causa da 

igualdade entre os sexos, mas que muito ainda falta para ser conquistado. O acesso à 

educação pública de qualidade tem papel fundamental na minimização da desigualdade, 

não só relativa a homens e a mulheres no seu papel social, mas também concernentes à 

erradicação de disparidades econômico-financeiras. 
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            3  LEI MARIA DA PENHA – LEI Nº 11.340/2006 

     3.1  Iniciativa 

Levando em consideração as recomendações contidas no Relatório nº 54, da 

Organização dos Estados Americanos  (OEA),  Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), como Feministas Advocacy, Agende, Themis, Cladem/Ipê, Cepia e CFemea, 

reuniram-se, em 2002,  para elaborar anteprojeto de lei para combater a violência 

doméstica contra a mulher
5
. Em março de 2004, esse documento foi apresentado à 

Secretaria de Política para as Mulheres, a fim de  ser discutido pelo governo, para a 

consequente elaboração de projeto de lei, que  seria encaminhado ao Congresso 

Nacional, para análise.  

Em 31/03/2004, o Presidente da República expediu o Decreto nº 5.030,   

instituindo grupo de trabalho interministerial, para elaboração da proposta de medida 

legislativa e outros instrumentos, com vistas à coibição de violência doméstica e 

familiar contra à mulher. Vários órgãos fizeram parte desse grupo, conforme 

discriminado pelo Art. 2º, do referido decreto, reproduzido abaixo: 

Art. 2o O Grupo de Trabalho Interministerial será composto por:  

I - um representante de cada órgão a seguir indicado:  

a) Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência     da República, 

que o coordenará;  

b) Casa Civil da Presidência da República;  

c) Advocacia-Geral da União;  

d) Ministério da Saúde;  

e) Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República;  

f) Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 

Presidência da República; e  

II - dois representantes do Ministério da Justiça, sendo um da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública. (BRASIL, 2004) 

                                                             
5
 Informação contida no site: < http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-

contra-as-mulheres/lei-maria-da-penha/breve-historico>. Acesso em 04.10.2011 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2500948/art-2-do-decreto-5030-04
http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/lei-maria-da-penha/breve-historico
http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/lei-maria-da-penha/breve-historico
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  Por meio da Portaria n° 023, de 12/04/2004, a Secretaria de Política para as 

Mulheres nomeou todos os membros que fizeram parte desse grupo de trabalho 

interministerial.  

Em seguida, com a elaboração da correspondência EM 016-SPM/PR, a SPM, 

depois que a proposta foi amplamente discutida com representantes da sociedade civil 

e órgãos diretamente envolvidos na temática, tendo sido objeto de diversas oitivas, 

debates, seminários e oficinas (BRASIL, 2004) encaminhou à Presidência da República 

proposta de Projeto de Lei de criação de mecanismos para coibir à violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 

Após discussões e análises a respeito do tema, o Poder Executivo apresenta o 

Projeto de Lei nº 4.559, em 03/12/2004, à Câmara dos Deputados. A proposição foi 

sujeita à apreciação do plenário, sob regime de prioridade, inicialmente, e depois sob 

regime de urgência, nos termos do Art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados – RICD: 

Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para 

discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for 

apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável 

interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da 

Câmara, ou de Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria 

absoluta dos Deputados, sem a restrição contida no § 2º do artigo 

antecedente.   (BRASIL, 2010)                              

 

Art. 154. § 2º Estando em tramitação duas matérias em regime       de  

urgência, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário, não se votará 

outro. (BRASIL, 2010) 

 

Em 13/12/2011, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados - MESA distribuiu o 

Projeto de Lei às seguintes Comissões: 

a) Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF); 

b)  Comissão de Finanças e Tributação (CFT) (Art. 54 RICD); e 

c)  Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), (Mérito e Art. 54, 

RICD). 

Foram apensados ao projeto de Lei do Executivo nº 4.559 os seguintes projetos: 
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a)  PL 4958/2005; Autor: Carlos Nader - PL/RJ - Ementa: Cria o    Programa de 

Combate à Violência contra à Mulher e dá outras providências; 

b) PL 5335/2005; Autor: Carlos Nader – PL/RJ – Ementa: Cria Programa Especial 

de Atendimento para fins de Renda e Emprego, às mulheres vítimas de violência 

conjugal. 
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 3.2  Histórico  

A partir de 1975, com a retomada dos movimentos feministas, arrolaram-se 

amiúde os direitos humanos às questões da mulher, com a finalidade de denunciar como 

os diversos países vinham tratando com negligência esse assunto. Consideraram, ainda, 

que, para que houvesse evolução nesse quesito, era fundamental inserir os direitos das 

mulheres no âmbito dos direitos humanos, a fim de dar-lhes realce. Na esteira desse 

pensamento, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são direitos e garantias 

fundamentais material e formalmente constitucionais os tratados internacionais sobre 

direitos humanos, tendo-os elevado ao status de emenda constitucional por meio da 

emenda 45, com a inclusão do §3º ao art. 5º da Constituição Federal de 88,  in verbis: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais. (BRASIL, 1988) 

Em 18 de dezembro de 1979, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou o 

mais completo documento contra a segregação feminina, denominado Convenção sobre 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, elaborado pelo 

Comitê Cedaw
6
, que era composto por vinte e três peritas, eleitas pelos Estados Partes, 

para mandato de quatro anos. O Brasil ratificou essa convenção em 1984, com algumas 

restrições, em razão de incompatibilidades com as leis brasileiras. Além disso, tornou-se 

signatário da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará – 1994, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos e concordou com a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em 1998, subordinando-se, como país membro da  Organização dos Estados 

Americanos - OEA,  ao Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Postos os aspectos legais os quais o Brasil se obrigou a cumprir, retorno ao 

histórico da Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha pelo então Presidente 

Lula, quando da sua sanção, em atenção ao caso emblemático de Maria da Penha Maia 

                                                             
6 Comitê sobre Eliminação da Discriminação contra Mulher – CEDAW. Este órgão foi criado em razão 

do art. 17º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, 

com o objetivo de controlar a aplicação, pelos Estados-Partes, das disposições desta Convenção. 
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Fernandes, a quem quis render oportuna homenagem, por anos de luta contra a 

impunidade de seu ex-marido, que, durante período de convivência conjugal, agredia-a 

recorrentemente. Os fatos sucedidos com a farmacêutica, mestre pela Universidade de 

São Paulo (USP), acima citada, impulsionaram a retomada das discussões acerca da 

violência praticada contra as mulheres no Brasil, haja vista as atitudes encampadas por 

ela junto a órgãos brasileiros e internacionais, como vítima de inúmeras hostilidades 

cometidas pelo ex-marido, Marco Antonio Heredia Viveros, colombiano, naturalizado 

brasileiro e professor universitário de economia. 

Em 29/05/1983, Maria da Penha foi vítima de tentativa de homicídio, por meio 

de um tiro de espingarda desferido no dorso,  por seu marido à época, enquanto dormia. 

Em razão do acometimento, ficou paraplégica irreversivelmente. A versão dada por 

Marco Antonio foi de que ladrões tinham invadido a casa para roubar e dispararam o 

tiro contra sua esposa. Entretanto, após ter saído do hospital, quando ainda se 

recuperava do trauma, ela sofreu  novas agressões, como também foi submetida a 

cárcere privado. Não obstante isso, ele tentou eletrocutá-la no banheiro, no momento em 

que essa tomava banho. A premeditação da nova tentativa de assassinato ficou evidente, 

pois este passou a utilizar o banheiro das filhas para tomar banho tempos antes, além de 

tê-la obrigado a fazer seguro de vida em seu favor.  

Em 1984, Maria da Penha iniciou luta por justiça junto a órgãos judiciais 

brasileiros. Somente sete anos depois disso, seu ex-marido enfrentou julgamento e foi 

condenado a 15 anos de prisão. Com apelação da defesa, a sentença foi anulada em 

1992 e, apenas em 1996,  foi a novo julgamento; desta vez, condenado a 10 anos de 

prisão,  também saiu do tribunal em liberdade, devido a recursos impetrados por seus 

advogados. Em 1994, a vítima escreveu o livro “Sobrevivi, posso contar”, na tentativa 

de divulgar sua história de agressões, tendo sido bem sucedida na empreitada. 

Passados quinze anos da ocorrência, o agressor ainda continuava em liberdade e 

nenhuma sentença definitiva havia sido proferida pela justiça brasileira, quando a 

CEJIL
7
 (Centro para a Justiça e o Direito Internacional) tomou conhecimento do caso 

                                                             
7 Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL)  é uma organização não-governamental, criada 

em 1991 como um consórcio de organizações de direitos humanos da América Latina e do Caribe, cujo 

objetivo principal é alcançar a plena implementação das normas internacionais de direitos humanos no 
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em tela, por meio do livro publicado pela vítima, e formalizou denúncia, em conjunto 

com Maria da Penha e o CLADEM
8
 (Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher), junto à OEA, mais precisamente no órgão responsável 

pela verificação de denúncia de violação dos direitos humanos, em decorrência de 

descumprimento de acordos internacionais: Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH). 

Desde esse episódio, o fato ganhou notoriedade internacional. A denúncia tomou 

por fundamento a legitimidade exarada nos artigos 44 e 46 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Anexo A) e no artigo 12 da Convenção de Belém do Pará (Anexo 

B). Os artigos violados foram: 

a)  1º, 8º, 24 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos; 

b) 2º e 18 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; 

c) 3º, 4º, a, b, c, d, e, f, e g, 5º e 7º da Convenção de Belém do Pará. 

Em razão da acusação,  a CIDH, em 2001, publicou o Relatório nº 54/2001, 

admitindo a denúncia como justificada, além de aceitar como legítima a culpabilidade 

do Brasil no item VII “Conclusões”, parte, in verbis: 

Que, com fundamento nos fatos não controvertidos e na análise acima 

exposta, a República Federativa do Brasil é responsável da violação dos 
direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, assegurados pelos artigos 

8 e 25 da Convenção Americana em concordância com a obrigação geral de 

respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo 1(1) do referido instrumento 

pela dilação injustificada e tramitação negligente deste caso de violência 

doméstica no Brasil (CIDH, 2001). 

                                                                                                                                                                                   
direito interno dos estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA). Disponível em: < 
www.dhnet.org.br/direitos/sip/ongs/cejil/cejil.html>. Acesso em 03/10/2011. 

8 O Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres (CLADEM) é uma 

rede feminista que trabalha para contribuir à plena vigência dos direitos das mulheres na América Latina 

e Caribe, utilizando o direito como um instrumento de mudança. Conta com status consultivo na 

Categoria II perante as Nações Unidas desde 1995 e goza de reconhecimento para participar nas 

atividades da OEA desde 2002.  

 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/ongs/cejil/cejil.html
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Ademais, o relatório aconselha, no item VIII “Recomendações”, entre outros 

procedimentos, que se tomem atitudes para coibir a violência doméstica contra a 

mulher, assim: 

Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e 

o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra 

mulheres no Brasil (CIDH, 2001) 

Devido a pressões internacionais, em 2002, o processo é concluído, e o ex-

marido de Maria da Penha Maia Fernandes, foi finalmente preso, poucos meses antes da 

prescrição da pena, mas por apenas dois anos, sob regime fechado.  

Assim sendo, em atenção às recomendações da CIDH, o Presidente da 

República, naquele momento,  Luís Inácio Lula da Silva, sancionou projeto de lei de 

iniciativa do Executivo, da Câmara dos Deputados, de nº 37 de 2006, que entrou em 

vigor em 22/09/2006, nos termos do § 8º, do art. 226 da Constituição Federal do Brasil, 

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, designada Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, em deferência à 

mulher que lutou de forma pungente contra à impunidade e que passou a representar 

outras mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. 

. 
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3.3  Análise das Discussões do Projeto de Lei 

A Relatora da CSSF, Deputada Jandira Feghali, PC do B/RJ, solicitou realização 

de seminário em parceria com as Comissões: CCJC, de Direitos Humanos e Minorias  

(CDHM) de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e de 

Finanças e Tributação ( CFT), a fim de debater o Projeto de Lei nº 4559/04, que cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Além destas 

comissões, também houve a participação da Comissão de Legislação Participativa  

(CLP).
9
 

Anteriormente à efetivação desse encontro, é fundamental salientar que a 

Relatora supramencionada esteve em oito estados do Brasil, para realização de 

audiências públicas junto às Assembleias Legislativas, a fim de averiguar as demandas 

de cada região e espelhá-las no substitutivo que foi apresentado pela CSSF, para 

votação.   

O Seminário, realizado em 16/08/2005, foi denominado Violência contra a 

Mulher: um Ponto Final. Foi tratado no primeiro painel: Dez anos da Convenção de 

Belém do Pará e da Lei nº 9.099, de 1995. Estiveram presentes os seguintes 

debatedores, como convidados: 

a)  Severino Cavalcanti - Presidente da Câmara dos Deputados; 

b)  Nilcéa Freire – Ministra da SPM; 

c) Hector Nuñez - Primeiro-Secretário da Embaixada da Espanha no Brasil; 

d) Silvia Pimentel –  CLADEM; 

e)  Westey Conde Y Martin Junior – Promotor de Justiça do Estado de 

Pernambuco; 

                                                             
9
 Todas as informações constantes da discussão foram retiradas das notas taquigráficas, decorrentes da 

realização do Seminário Violência contra a Mulher: Um Ponto Final, constante do site da Câmara dos 

Deputados. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=>. Acesso em 

23/10/2011. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao
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f)  Miriam Aparecida Borges – Delegada titular da  DEAM de Goiânia, Goiás. 

g)  Dirce Neide Polachini – Membro do Conselho Estadual da Mulher do Paraná, 

da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica – Comissão Paraná e do 

Conselho Municipal de Saúde de Curitiba. 

Na abertura, o Presidente da Câmara Severino Cavalcanti enfatizou os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e disse que  quatro anos antes da 

realização do Seminário, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA 

aconselhou ao Estado brasileiro que ampliasse as mudanças que tivessem como objetivo 

erradicar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório, quanto à violência 

doméstica e familiar contra a mulher no Brasil.   

O Sr. Hector Nuñez ressaltou que ascendeu ao poder em seu país o Partido 

Socialista Espanhol (PSOE). Com isso, várias reformas sociais entraram em curso, 

incluindo a que assegura  defesa integral da mulher contra a violência doméstica. Para o 

ordenamento jurídico espanhol, trata-se de  lei orgânica, que na hierarquia daquele país 

vem logo após à Constituição. Sendo assim, esta norma tem a possibilidade de 

influenciar grande parte das leis do Estado espanhol. Todavia, enfatizou a longa 

trajetória para a obtenção da aprovação do dispositivo, tendo em vista que a discussão 

teve seu início nos anos 90, porém foi rejeitada pelo governo anterior. Segundo ele, a 

aprovação do preceito ocorreu apenas  com a ascensão do PSOE ao poder. Mencionou, 

ainda, que apesar da legislação vigente garantir a igualdade entre homens e mulheres, a 

violência doméstica atingia 50% da população. Desse modo, como foi o enfrentamento 

dessa questão? Primeiramente, a lei pretende combater o problema da violência no 

âmbito da socialização e da educação.  Para tanto, o orçamento contemplou  projeto de 

sensibilização social. É importante evidenciar que no caso espanhol a peça orçamentária 

é garantida em todas as partes da lei. Outro ponto de alteração seria a mudança da carga 

curricular  em todos os níveis de educação, no sentido de se fazer respeitar as 

diferenças, como também a solução pacífica de conflitos. A lei ataca, ainda, a 

publicidade ilícita, de maneira que a exposição da figura feminina como “objeto” pode 

ser denunciada, inclusive pelas organizações de mulheres. Por último, a norma  

modificou o sistema sanitário, no sentido de que os profissionais que atuam na área 

tenham capacidade de detectar problemas de saúde provenientes da violência doméstica.  
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Ademais, a legalização espanhola contra a violência doméstica cria e amplia 

organismos que já existiam, modifica a organização da Polícia, como também seus 

planos curriculares, e altera o Código Penal, que estabeleceu penas maiores, se o 

agressor for  homem. Com isso o Estatuto dos Trabalhadores foi modificado e a Lei de 

Procedimentos Administrativos também. Ele garante que as alterações administrativas, 

como a questão orçamentária podem asseverar a aplicabilidade da lei.  

 A primeira debatedora foi a Sra. Silvia Pimentel, do CLADEM. Começa 

enaltecendo a Convenção de Belém do Pará como grande marco, especialmente para as 

mulheres da América Latina e do Caribe. Percebe que a violência contra a mulher é 

universal, mas disse ser possível evitá-la. Relembra, historicamente, os passos dados 

nessa direção, quais sejam: 

a) Década Internacional da Mulher, declarada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), (1975 a 1985); 

b) Conferências do México, de Copenhagen e Nairobi; 

c) Na década de 90, Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena 

(violência contra a mulher é uma violação aos Direitos Humanos); 

d) O marco internacional concernente ao repúdio em relação  à violência contra a 

mulher foi a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher – CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women) - 1979. 

e) Convenção Interamericana para Prevenir, Eliminar e Punir a Violência contra a 

Mulher; 

f) A Deputada Jandira Feghali, em audiência por todo o Brasil, foi além das nossas 

propostas anteriores, como também dos projetos do grupo interministerial; 

g) O Brasil é um dos últimos países, em relação à América Latina e Caribe, a 

elaborar lei nesse sentido. 

Sílvia Pimentel destaca que o conceito de violência, no que diz respeito à 

Convenção de Belém do Pará, saiu do âmbito privado e foi para o público, como  se 
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depreende a partir do Art. 1º da Convenção, e que isso foi uma conquista histórica das 

mulheres: 

Art. 1º Para os efeitos desta Convenção deve-se entender por violência contra 

a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 

dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 

público como no privado (grifo nosso). (BRASIL, 1994) 

 

 Segundo Pimentel, a violência psicológica é ainda muito difícil de ser 

compreendida pela sociedade, no sentido de que ela pode ser mais perversa  do que a 

física. Afora isso, ressalta que, no ordenamento jurídico brasileiro,  há muitas leis 

discriminatórias, mesmo que parte delas já tenha sido banida. Quando se fala em 

direitos humanos das mulheres, não se deve ater apenas ao combate à violência, mas ao 

exercício de todos os direitos, sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais ou 

culturais. Tudo configura  igualdade entre homens e mulheres. 

 Afora isso, salienta que a letra “c” do Art. 7º, da Convenção de Belém do Pará,   

resume os deveres do Estado, motivo pelo qual ocorre o seminário e toda mobilização 

das mulheres nesse sentido. Assim: 

Art. 7º.................................................................................................... 

c) incluir em sua legislação interna: normas penais, civis e administrativas, 

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

erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas 
administrativas adequadas que forem aplicáveis; (BRASIL, 1994) 

 

 Para que haja mudança do padrão sociocultural, é fundamental o diálogo entre 

homens e mulheres, porque há aspectos não só relacionados ao consciente, mas também 

ao subconsciente. Acredita-se que há padrões culturais sobremaneira fixados, que 

dificilmente podem ser superados. Desse modo, faz-se necessário criar ampla estratégia, 

para minimizar essa dificuldade de mudança de arquétipo, de liberação de preconceitos 

arraigados há muito na psique das pessoas.  

 Sílvia Pimentel encerra  sua participação advertindo que o compromisso real dos 

governos em relação à Convenção de Belém do Pará é que faz com que a realidade 

evolua, no sentido de se alcançar uma sociedade mais igualitária entre homens e 

mulheres.  

 O Sr. Westey Conde Y Martin Júnior começa sua intervenção celebrando os 10 

anos de descumprimento (grifo nosso) da Convenção de Belém do Pará. Entretanto, 

disse não haver tempo, nesse seminário,  para discutir as raízes históricas e culturais do 

patriarcado no Brasil. Destaca que, antes da Lei nº 9.099, de 1995, que trata da criação 
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de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a violência contra a mulher  era apenas a 

física. Nos poucos casos que chegavam de fato aos tribunais, as condenações eram 

revertidas, em virtude de posturas sexistas. Tornaram-se usuais os arquivamentos de 

processos nesse sentido, na própria Delegacia. O Ministério Público também suscitava a 

boa política criminal, para arquivar os processos, mesmo a ação penal sendo pública e 

incondicionada. Segundo o Sr. Westey, antes da Lei nº 9.099, de 1995, nunca houve 

prisão por agressão às mulheres no Brasil. Nesse ponto, concorda que essa norma trouxe 

avanços, embora o ideal é que a parte que trata da violência contra a mulher seja 

revogada, por ser incompatível com  a Convenção de Belém do Pará.  

 Ele assente com a Sra. Sílvia Pimentel, no entendimento de que a violência 

psicológica vai muito além do crime de ameaça, e que isto é de difícil tipificação. 

Entretanto, convém salientar que os dados estatísticos provenientes da Delegacia da 

Mulher imprimem maior quantidade de queixas à violência física. Com efeito, o projeto 

de lei nº 4559/04 vai além da violência física, sexual e psicológica, incluindo ainda a 

violência moral e patrimonial. 

Menciona, afora isso, que a Lei nº 9.099, de 1995, estabelece que, no caso de 

lesões corporais leves, é necessário representação da vítima ou de seu representante 

legal. Parte dos movimentos feministas gostou desse poder dado à mulher de decidir a 

respeito de dar ou não queixa. O Sr. Westey entende que, muitas vezes, a mulher não 

tem condições de decidir, em razão de anos de sofrimento,  e que este espaço não 

deveria ser dado à mulher, que o Ministério Público tinha por obrigação assumir essa 

denúncia. Segundo ele, o Artigo 74, § único, da referida Lei,  exara que o acordo civil, 

no caso da ação pública condicionada prejudicará a ação penal. Então como fica a 

Convenção de Belém do Pará que exige a punição do agressor? É fundamental debater 

quais as respostas penais adequadas para essa conduta. Não se trata apenas de prisão do 

agressor, também defende o Direito Penal Mínimo, mas não, ação penal alguma. Com a 

representação condicionada, toda a intenção de dar dimensão pública à violência 

doméstica e familiar contra a mulher fica prejudicada. Contudo, ele entende que o 

projeto de lei nº 4559, de 2004, fica mais próximo da Convenção Belém do Pará, de seu 

Artigo 7º e alíneas, do que a Lei 9.099, de 1995. 

Por meio de pesquisa informal, constatou-se que várias pessoas que trabalham 

na área do Direito não têm conhecimento da Convenção Belém do Pará. Outros 
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disseram não haver necessidade de conhecê-la, pois as leis brasileiras são suficientes 

para proporcionar respostas ao caso. Percebe-se que há muito pouco conhecimento a 

respeito das questões de gênero no Brasil, por parte dos operadores da lei. Há 

necessidade de investimentos no sistema de justiça brasileiro. Não é suficiente apenas 

introduzir disciplinas correlatas no curso de Direito. Deve haver políticas públicas 

contemplando treinamento específico para o Judiciário. Os profissionais não entendem a 

questão da mulher como grave violação dos direitos humanos. Pensam que o projeto em 

discussão não trará novidade alguma, que as leis existentes são mais do que suficientes.  

A Lei nº 9.099, de 1995, foi criada para resolver  problema de administração da 

justiça, que estava abarrotada de casos sem solução, na iminência de serem prescritos. É 

claro que a lógica dessa Lei é a do consenso, a do acordo, mas não pode colocar na 

mesma norma a questão da violência doméstica contra a mulher. O percentual de 

acordos feitos nesse caso é altíssimo. Assim o acesso à justiça não ocorre, porque o 

acordo é feito na antessala, no gabinete do conciliador,  e a impunidade continua. Há  

série de entidades cadastradas para ser beneficiária desses acordos. Os benefícios podem 

ser cesta básica, cartucho para impressora, pneu para viatura de Polícia, fraldas para 

determinada creche. 

Por fim, espera-se que o Projeto de Lei tenha uma intervenção bem mais 

ampliada, tirando da Lei nº 9.099, de 1995, as questões de violência contra a mulher. 

Aguarda-se o enterro dessa Lei, a fim de que a Convenção de Belém do Pará seja 

respeitada.    

A Sra. Miriam Aparecida Borges, do Centro Popular da Mulher e Delegada de 

Polícia da DEAM, de Goiânia, concorda que a violência de gênero não pode ser tratada 

como crime de menor potencial ofensivo, ficando a cargo dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais. Muitas vezes a autoridade policial, o Ministério Público  e a magistratura, 

de  modo geral, ficam maniatados pelas leis. Não se pode permitir que haja legislação 

branda nessa área. Sabe-se que o Brasil está liderando o ranking mundial de violência 

contra a mulher, portanto não adianta aprovar projetos de lei que não implementem 

medidas drásticas, que não restrinjam a liberdade do agressor. Há necessidade de se 

lutar pela criação de varas especializadas em violência doméstica.  

A Sra. Dirce Neide Polachini, conselheira do Conselho Estadual da Mulher no 

Paraná, membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica - Comissão 
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Paraná - e membro do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, informou que 

desenvolve  trabalho com mulheres vítimas de violência, designado Mulher de Verdade. 

Leu, no seminário,  texto que trata da violência psicológica, abaixo reproduzido: 

 

Mulher vítima de Violência Psicológica - Marcas Invisíveis. 

 

No mundo, 1 em cada 5 dias de faltas ao trabalho se dá em conseqüência de 
violência doméstica sofrida pelas mulheres. Quando falamos em violência, 

pensamos logo em espancamentos e nas marcas físicas que eles deixam, mas, 

infelizmente, não é só desse tipo de flagelo que a mulher é vítima, nem só é 

vítima a que trabalha fora de casa. 

  Nossa preocupação é dirigida à violência psicológica, que vitima o ser 

humano de modo geral. Entretanto, nosso trabalho prende-se à violência 

contra a mulher, que hoje é conhecida e tratada como violência de gênero. 

  As vítimas de violência física procuram as delegacias, os prontos-socorros 

ou postos de saúde e, com as visíveis marcas físicas, conseguem quase 

sempre sensibilizar aqueles que as atendem. Mas quem dará ouvidos a uma 

mulher que busca ajuda, ansiosa para contar que está sendo humilhada, 
menosprezada, rejeitada, e que tudo isso a está levando à falência emocional, 

ao desespero, à desesperança e à depressão? Essa depressão está fazendo com 

que ela recorra às drogas, que podem ser as permitidas, como o álcool ou o 

simples cigarro, e pode levá-las a cair na utilização de drogas pesadas, 

inclusive as medicamentosas, receitadas pelo médico ou usadas por conta 

própria, que a levarão à dependência química e, em conseqüência, à doença 

mental. 

Assim como é altamente pernicioso o preconceito de cor, de raça ou de 

religião, especialmente quando é velado, como acontece no Brasil, também o 

é a violência psicológica, aquela que não deixa marcas físicas ou cicatrizes. 

Essas marcas estão no semblante da mulher amedrontada, desconfiada e 

sofrida; estão nos olhos da mulher insegura, vítima dos fantasmas da 
angústia, devido às incertezas e frustrações vividas. A essa mulher deve ser 

dispensado um atendimento respeitoso. Ela precisa ser acolhida 

solidariamente e orientada para ter consciência plena de que tem o direito de 

viver livre de violência e do maltrato verbal que a faz se trancar por medo e 

vergonha. Essa mulher que tem seus sonhos cerceados, que é vítima de 

constante tortura psíquica e de depressão psicológica, que aos poucos a 

aniquilam, precisa ser orientada para trabalhar sua autoestima, precisa 

aprender a considerar-se e a sentir-se considerada e - quem sabe? - até a 

sentir-se bela, pois a beleza de uma mulher não está nas roupas que ela veste, 

na imagem que carrega ou na maneira como penteia os cabelos. A beleza de 

uma mulher deve ser vista a partir de seus olhos, que são a porta do coração, 
o berço do amor. A beleza de uma mulher não está nos traços do seu rosto, 

mas na alegria que ela irradia como reflexo de segurança." (SEMINÁRIO, 

2006) 

 

 O Sr. Westey intervém e diz que a violência psicológica é o grande desafio da 

lei. Entende o projeto como bastante tímido neste aspecto, porque não define tipos 

penais para a violência psicológica, remetendo essas questões à legislação já existente. 

Coloca-se favorável à criação de todo tipo de penalidade, para todas as formas de 

violência doméstica: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Exaltou a 
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colocação do § 8º do Art. 226, da Constituição Federal, sobre o dever do Estado de 

coibir a violência doméstica contra a mulher. Acrescentou, ainda,  que a criação do 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é muito importante, para a 

que lei venha a funcionar. Também disse que a implementação do preceito legal parte 

da capacitação efetiva de todo o sistema judicial.  

 A segunda parte do Seminário Violência Contra a Mulher: Um Ponto Final 

tratou do segundo painel, denominado Violência contra a Mulher – Visão do 

Legislativo, do Executivo, do Judiciário e da Sociedade Civil. Participaram deste painel, 

como debatedores, os seguintes  convidados: 

a) Valéria Velasco – Coordenadora do Comitê Nacional de Vítimas da Violência – 

(CONVIVE); 

b) Leila Linhares Barsted – Diretora da Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e 

Ação (CEPIA); 

c) Humberto Dalla Bernadina de Pinho – Promotor de Justiça e Professor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 

d) Nilcéa Freire – Ministra da SPM. 

A Sra. Valéria começou esclarecendo que o CONVIVE é formado, na sua 

grande maioria, por mulheres que perderam parentes, filhos e outros, por familiares 

vítimas de violência no país, os quais recebem apoio nas áreas jurídica e psicológica, 

como  também defendem políticas públicas de combate à violência. Dentre as 

campanhas promovidas pela CONVIVE, estava a proibição do uso de armas de fogo, 

pois se concluiu que elas são responsáveis pela grande maioria dos crimes cometidos. A 

mulher, de qualquer maneira,  torna-se vítima: quando o companheiro a mata ou quando 

matam  seu companheiro, filhos e familiares. O ganho disso tudo é que as mulheres têm 

lutado por medidas efetivas de combate à violência. O Estatuto do Desarmamento foi 

conquistado a partir do trabalho dessas mulheres, que sofrem com a perda de seus entes 

queridos. Muitas campanhas foram feitas nesse sentido. Colocaram banners com 

pesquisas e números nos corredores do Congresso Nacional, antes da aprovação do 

Estatuto.  

A Deputada Sandra Rosado faz parte da Frente Parlamentar pelo Desarmamento, 

como  também do movimento das mães que perderam os filhos com arma de fogo. Ela 

menciona que há muitas famílias desestruturadas, em razão de acidentes com armas.  
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A Deputada Jandira Feghali afirma que armas de fogo, naquele momento, 

matavam mais do que acidentes de trânsito, e o Brasil, em 2005, era o campeão  

mundial de morte por arma de fogo. No caso das mulheres, que são assassinadas no 

espaço privado, mais do que no espaço público, arma vendida sem controle acaba sendo 

usada em desavenças conjugais. 

Ela disse que foi designada Relatora da CSSF e que poderia ter optado por fazer  

relatório com demandas das quais tinha conhecimento, a fim de apresentá-lo, 

rapidamente, na Comissão, para votação. Entretanto, houve consciência das grandes 

desigualdades regionais que existem no Brasil, das diferentes oportunidades de acesso à 

justiça, da presença de equipamentos públicos e das realidades sociais díspares. Assim, 

para fazer relatório que de fato correspondesse às demandas sociais, era necessário 

ouvir opiniões, conhecer a realidade do nosso país.  

Dessa forma, a Deputada realizou oito audiências públicas no Brasil, em missão 

oficial pela Câmara dos Deputados e pela CSSF. Assim sendo, atestou a todos que o 

relatório que tinha em mãos refletia as questões levantadas nos diversos encontros. 

Disse pensar que tinha condições de construir  processo consensual mais aprimorado e 

mais representativo do que esse Brasil realmente almejava como solução. Ressaltou que 

a SPM participou de sete audiências e que ajudou a construir todo esse pleito. O 

primeiro referencial importante foram os tratados internacionais, dos quais o Brasil fez 

parte, ratificados pelo Legislativo. O segundo referencial importante foi o mandamento 

constitucional, exarado no Art. 226, § 8º, que diz expressamente a incumbência dada ao 

Estado, no sentido de coibir a violência familiar. Utilizaram, também, estatísticas 

provenientes de pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, que não tratou da 

violência psicológica, e, mesmo assim, sabe-se que os dados relativos à violência física 

e sexual são subestimados. Houve um universo de 61,5 milhões de pessoas pesquisadas, 

2,1 milhões de mulheres espancadas por ano no País (violência física). Isto quer dizer 

que são 175.000 por mês, 5,8 mil por dia, 243 por hora, 4 por minuto ou 1 a cada 15 

segundos (BRASIL, 2001). 

A discussão a respeito do conceito de violência também ficou mais ampla, 

porque, como essa violência ocorre em todas as classes, etnias e  idades, é importante 

que a ideia abarque também ações, independentemente de religião, raça, nível 

educacional, classe social e outros que venham a surgir com as mudanças de realidade. 
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 O projeto abrange todos os itens, passando pelos seguintes tópicos: assistência 

médica, autoridade policial, equipe de atendimento multidisciplinar, atuação do 

Ministério Público,  assistência judiciária e medidas cautelares de proteção à mulher em 

relação ao acusado. A primeira impressão percebida  nas audiências públicas, é que a 

mulher, inicialmente, não pensa em punir ninguém, mas em se proteger, em proteger 

sua família. Ela quer distância do agressor; só depois pensa em puni-lo. Normalmente, 

no caso de violência doméstica, se aplica pena de no máximo 2 anos de reclusão. Assim 

sendo, a maioria dos casos vai para o Juizado Especial, aliás 70% dos casos levados ao 

Juizado é de violência doméstica, sendo que mais 90% desses casos são arquivados ou 

cai na doação de cestas básicas e outras penalidades desse tipo. A violência doméstica, 

para esses Juizados,  equipara-se à batida de carro, à briga com o vizinho, ao furto no 

quintal do outro. O despreparo, na questão de gênero, é enorme,  pois agredir a esposa 

ou companheira, principalmente na presença de filhos menores, é um agravante, mas a 

lei trata o caso como se fosse uma briga na esquina. Não se observa a repercussão do 

convívio em ambiente violento, na formação da personalidade e na perpetuação de 

atitudes violentas, como também na redução da capacidade de aprendizado,  na 

repetência e na evasão escolar. Essas foram preocupações  de toda a equipe, quando da 

elaboração do substitutivo. 

 Também pensamos na mulher que quer tomar atitude diante da violência, mas 

não consegue fazê-lo, por extrema dificuldade de subsistência da família.  Há problemas 

de acesso  às instituições, como há diferenças no acolhimento das vítimas, de acordo 

com a questão financeira e étnica. 

Com a experiência das audiências públicas em outros estados, a primeira coisa 

politicamente resolvida foi retirar os crimes de violência doméstica e familiar do âmbito 

da Lei nº 9.099, de 1995. Ao invés disso, incluiu-se a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, como novo procedimento, acumulando a questão 

cível e criminal, mas sem olvidar o Ministério Público, a Defensoria Pública e o próprio 

procedimento célere, para que todo o processo venha a ocorrer de forma ágil. Foram 

incluídas as diretrizes e princípios estabelecidos pelo Sistema Único de Segurança 

Pública, na assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar, como também 

foi inserido o Cadastro Único Nacional, para que as pesquisas fossem unificadas. 
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 Afora isso, foi defendida a inclusão da mulher vítima de violência  em programa 

assistencial do governo, em caráter temporário, caso ela não tenha condição de arcar 

com sua subsistência. No caso do emprego, colocou-se a possibilidade de transferência, 

quando servidora pública, ou então a estabilidade pelo período de 6 meses, no momento 

em que ficar comprovado que o comparecimento ao trabalho pode ser  perigoso. 

Como os crimes de violência sexual têm aumentado muito, foi incluída a 

garantia de contracepção de emergência, da profilaxia HIV/AIDS e de outros 

procedimentos dos quais a mulher possa dispor. Foi substituído o termo medida cautelar 

por medida protetiva, porque medida cautelar tem rito especial. A medida protetiva, por 

ser  decisão que abrange diversas providências,  pode determinar separação de corpos, 

alimento, afastamento cautelar num único processo, com prazo de 48h para todo o 

procedimento, inclusive para o distanciamento do agressor, embora isso não tenha 

invalidado o pedido da criação de casas-abrigo, como política pública. Também foi 

criada a  transição nas varas criminais, acumulando a competência cível, além de 

proporcionar rito célere, com novo tipo de procedimento, para que não haja atraso na 

aplicação da lei. Alterou-se o Código Penal  acerca do conceito de menor potencial 

ofensivo, ampliando para 3 anos a pena mínima nos casos de crimes de violência 

doméstica e familiar, com introdução de agravante, no caso de a mulher ser portadora de 

deficiência.  

Haverá obrigatoriedade de o agressor comparecer a programa de reeducação de 

valores na sociedade. Esta providência é para que  se possa atuar, também, na área de 

prevenção de novas agressões pelo mesmo autor. Reafirmou-se a aplicação da lei 

independente de orientação sexual, para que  possa ser aplicada nas relações 

homoafetivas. Para finalizar, pela experiência vivida nas audiências públicas, nos 

estados,  a denúncia deve ser feita na primeira ofensa, pois as futuras reincidências 

levarão, na maioria dos casos, à morte. 

A Sra. Leila Linhares Barsted começa citando a filósofa Hannah Arendt, que 

definia o movimento de mulheres como  exercício ativo da cidadania. Segundo ela, no 

Brasil, luta-se por direitos, e há ações propositivas. Soube-se como articular esses 

direitos numa lei. As instituições respeitam nesse sentido e reconhecem a luta das 

mulheres, como exercício político. Esse movimento não é recente, pois esteve muito 

atuante quando da constituinte. O projeto de lei sobre a violência doméstica e familiar 
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contra mulheres não é apenas extensão dos direitos existentes, mas  demanda por  novos 

direitos, sem que haja desrespeito aos direitos humanos da vítima e do agressor. Houve 

sem dúvida uma série de avanços na legislação penal desde  1988, mas esses ganhos 

não contemplam, como deveriam, os casos de violência doméstica. A sociedade percebe 

o estupro como crime, mas se ele for praticado no espaço privado, há  tendência à 

minimização  do delito, tanto por parte da mulher agredida como por parte do agressor. 

Foi produzido o Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso, mas não há lei que 

proteja a mulher  da violência doméstica. Pretende-se legislação  que previna e puna a 

violência, mas que também proporcione condições para o “empoderamento” das 

mulheres, ou seja, para que saiam da condição de vítima e passem a ser cidadãs, mas 

não apenas com o direito de ser bem recebida na política, mas também de ter justiça 

célere, no tocante às medidas protetivas emergenciais, acesso ao sistema de saúde e aos 

avanços produzidos pelas inovações científicas/tecnológicas e aos serviços da área 

social lato sensu. A construção das mulheres brasileiras, explicitada nessa proposta de 

lei, não é apenas nacional, mas fruto do trabalho do movimento internacional de 

mulheres.  

O Sr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho destaca que há hábito no Brasil, no 

sentido de se descumprir as determinações judiciais. Muitas vezes é o próprio Estado 

quem não executa as decisões. Há dispositivo que diz, de maneira clara, que o juiz vai 

determinar a inclusão da mulher violentada em casa-abrigo. Não interessa se o abrigo 

está lotado. Assim, é necessário dar ao juiz  poder contundente, porque solicitação, na 

prática, não funciona. Outro fato importante é o encaminhamento da vítima ao Instituto 

Médico Legal (IML), obrigatoriamente, ou, na falta deste, hospital público ou ainda 

posto de saúde, para laudo médico. Isso é importante para que o Ministério Público 

possa ajuizar ação penal e obter a condenação do agressor. Uma vez constatada a  

violência, o substitutivo prevê três providências a serem tomadas pelo juiz: suspender o 

porte de arma, mas também averiguar se existe arma irregular na residência (busca e 

apreensão), a fim de prender o agressor em flagrante, ir ao local da agressão, para 

proceder à perícia, pois muitos processos são arquivados por falta de provas, devido a 

inquérito policial mal feito;  e manter afastado o agressor, inclusive demarcando 

distâncias entre ele e a vítima. 
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A Deputada Jandira interrompe o debate para mencionar que a empregada 

doméstica está amparada pelo  projeto de lei em discussão, quando agredida pelo patrão 

ou patroa. Assim diz o Art. 5º (...) configura-se violência doméstica (...), Inciso I:  no 

âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

(BRASIL, 2006). 

 A Ministra Nilcea Freire iniciou suas colocações, informando que ia falar 

detalhadamente do projeto, mas esperava que todos os presentes se empenhassem,  no 

intuito de que a nova proposta de fato desse certo, que os Governos Estaduais e os 

Tribunais de Justiça dos Estados criassem Juizados Especiais, e que as Varas Criminais 

assumissem efetivamente o procedimento que estava sendo proposto. 

 Ressalta o trabalho dos Juizados Especiais Criminais, nas pessoas dos juízes e 

mesmo em relação à Lei nº 9.099, de 1995, cujo problema foi apenas o tratamento 

dispensado à mulher vítima de violência, quanto à questão do menor potencial ofensivo. 

Mencionou o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, elaborado pela SPM, por 

tratar-se do primeiro passo, mas que ainda se tornava necessária a implementação de 

política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, articulada nos três 

poderes, com os mesmos valores de referência. 

 A construção dos Centros de Referência e Atendimento em todas as capitais e 

nas cidades de fronteira são prioridades, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A 

Secretaria aprovou praticamente todos os projetos de Centros de Referência, que foram 

encaminhados dos municípios localizados nessas regiões, assim como a expansão da 

Delegacia da Mulher e o processo de capacitação dos agentes públicos. É importante ter 

o mínimo de padronização e atendimento nas Delegacias e Centros de Referência. Há 

estímulos, também, para a criação de Defensorias Públicas ou Núcleos da Mulher nas 

Defensorias Públicas. Para conseguir tudo isso, é necessário muito empenho, pois, se 

não for feito pressão, este plano não sai do papel.  

 A Deputada Fátima Bezerra, PT/RN, destaca o movimento de mulheres como o 

grande protagonista das conquistas que vem sendo auferidas. Ressalta a trajetória das 

mulheres ao longo do tempo e diz que o grau de representatividade no Plenário, naquele 

momento, expressava exatamente isso. Concluiu sua fala dizendo que o projeto reflete 

todo o trabalho feito nas oito audiências realizadas pelos estados.  
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A Sra. Bernadete Aparecida Ferreira, do Fórum de Mulheres do Tocantins e da 

Casa da Mulher  8 de Março,  ONG de Palmas, enfatizou o papel dos fóruns de 

mulheres na construção desse processo, das audiências públicas. Também exaltou a 

questão da capacitação, da educação, como meios efetivos para se mudar cultura 

brasileira. 

 A Deputada Estadual do Pará Sandra Batista parabeniza a Relatora Jandira 

Feghali e toda a equipe das ONGs, no sentido de terem conseguido absorver a alma 

feminina do Brasil e refletir, no projeto de lei, essa cultura tão díspar, tão diversa: a 

alma da mulher amazônica, da mulher dos pampas do Sul, das mulheres do pantanal do 

Nordeste, dos grandes aglomerados urbanos, que, a seu ver, estão sintetizadas nesse 

projeto de lei.  

 A Sra. Mona Zeyn, do Comitê Multipartidário e do Conselho da Condição 

Feminina do Estado de São Paulo, mostrou-se preocupada com a questão do orçamento 

no projeto. Disse que o Estado de São Paulo conquistou a Delegacia da Mulher, mas 

tem apenas uma Delegacia que funciona 24 h, o que dificulta as mulheres denunciarem. 

Mencionou que quando comunica o fato ao governador, ele informa que não há 

orçamento. O projeto é bom, mas como conseguir recurso para tudo isso? A Ministra 

Nilcéa enfatizou ter o sonho de criar o disque mulher, um 0800, que estaria vinculado à 

Ouvidoria Nacional da Mulher. 

 O Deputado Eduardo Valverde, PT/RO, afirmou que uma das piores violências 

que se pratica contra a mulher é não poder dar a ela o direito de dispor do seu corpo, de 

acordo com a sua consciência. Então, os dogmas têm que ser superados para se permitir 

essa liberdade de opção, a fim de que ela administre sua própria vida, de acordo com  

sua consciência humanística, política e religiosa.  

 A Senadora Serys Slhessarenko, PT/MT, disse ter sido relatora de sete projetos 

sobre questões relacionadas à mulher no Senado e que ia precisar de muita mobilização, 

principalmente na CCJ, onde havia apenas ela do sexo feminino. Tornava-se importante 

promover acordo com o Senado, porque não era fácil aprovar projeto de lei a esse 

respeito.   

 Para finalizar o seminário, a Deputada Jandira Feghali disse ter colhido opiniões 

nas audiências públicas que realizou pelo Brasil, e que o seminário era o derradeiro 

respaldo que precisava para terminar o relatório, a fim de que pudesse ser votado na 
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semana seguinte. Agradeceu as muitas colaborações durante o processo, e o 

aprendizado que a experiência acumulada na luta feminista lhe trouxe. Preceituou que a 

elaboração de uma lei  era o primeiro passo, mas  a luta pela sua implementação era o 

seguinte.  

 Segundo informações provenientes do site do Senado Federal, não houve 

audiência pública a respeito da matéria em questão. A Senadora Lúcia Vânia, 

PSDB/GO, fez parecer, mantendo o mesmo teor do texto da Câmara, alterando apenas a 

redação de alguns itens, com vistas a que imperfeições viessem a  (...) ser sanadas se os 

dispositivos em que aparecem forem redigidos com mais clareza, precisão e ordem 

lógica, em observância aos ditames da técnica legislativa preconizados na Lei 

Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 (...).
10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=24683&tp=1>. Acesso em 23.10.2010 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=24683&tp=1
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 3.4  Tramitação 

Em 15/12/2004, a MESA encaminhou à Coordenação de Comissões 

Permanentes (CPP) o projeto de lei nº 4559/2004, para conhecimento e posterior 

publicação no Diário da Câmara dos Deputados ( p. 55175 a 55185). 

A CSSF recebeu o projeto de lei primeiramente, em 16/12/2004. Apenas em 

15/02/2005, foi designada a Relatora Deputada Jandira Feghali. Por meio do 

Requerimento nº 183/2005 CSSF, foi solicitada autorização para promoção de  

Audiência Pública, com vistas a debater o referido Projeto de Lei. É essencial salientar 

que as audiências públicas podem ser requeridas por deputado que participe da 

Comissão Técnica ou por entidade interessada no assunto, com a finalidade de instruir 

matéria legislativa em tramitação. Nem sempre o Plenário se digna aprovar tais pedidos, 

porque esses encontros possuem custos para o Congresso Nacional. Somente questões 

relevantes têm essa prerrogativa. À ocasião foram sugeridas que as seguintes pessoas 

fossem convidadas para o debate: 

 Nilcea Freire, Ministra da SPM; 

 

 Sra. Leila Linhares Barsted, da Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação 

(CEPIA) – RJ; 

 Sra. Silvia Pimentel, do Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos 

Direitos da Mulher (CLADEM) – SP; 

 
   Sra. Ela Wiecko de Castilho, Procuradora Federal.  

Em 31/03/2005, foi apensado o Projeto de Lei nº 4958/2005. Entre 04/04/2005 e 

11/04/2005, foi aberto prazo para apresentação de emendas. Nenhuma emenda foi 

apresentada. 

Em 13/04/2005, a Deputada Maria do Rosário, PT/RS, apresentou o 

Requerimento  nº 41 - CDHM, solicitando que a Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias  tivesse a possibilidade de apreciar o PL nº 4559/2004, justificando o pedido 

da seguinte forma (parte): 
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Entendemos, porém, que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias não 

pode ficar de fora da discussão de tema tão relevante. A pauta dos direitos 

das mulheres e o que tange a violência cometida sobre esta, é uma questão de 
direitos humanos. Não podemos perder a oportunidade de discutir 

exaustivamente este projeto e emitirmos nosso parecer.11 

 

O despacho de distribuição da proposição pela Mesa  não justifica o motivo pelo 

qual as Comissões são determinadas, apenas as indica em função do mérito, sem 

detalhar  item específico que embasa a escolha, e do Art. 54 – RICD.  

 Em 20/04/2005, a Relatora Deputada Jandira Feghali apresentou o 

Requerimento nº 202/2005 CSSF, solicitando a realização de Seminário, em parceria 

com as comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, Direitos Humanos e 

Minorias, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Finanças e 

Tributação, a fim de debater o PL 4559/2004, com especialistas na área. Esse 

requerimento foi aprovado em 04/05/2005. 

 Em 08/06/2005, foi apensado o projeto de lei nº 5335/2005. Em 21/06/2005 foi 

rejeitado pelo plenário requerimento de solicitação de redistribuição do PL nº 

4559/2004, para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM. Não foi 

registrado o motivo da rejeição pelo plenário no site Câmara dos Deputados, constando 

apenas o registro do indeferimento. 

 Em 29/11/2005, foi aprovado requerimento de líderes, de nº 3291/2005, que 

solicitava alteração do regime de tramitação, com base no Art. 155, do RISC, para 

urgência. Em 27/12/2005, todas as proposições aprovadas nas Comissões foram 

publicadas, a pedido da CPP. Após aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei nº 

4559/2004, a matéria passa a ser apreciada pelo Senado Federal.  

 Em 31/03/2006, o processo chega ao Senado, no Protocolo Legislativo, com 53 

folhas numeradas e rubricadas. Foi anexada pela Subsecção de Coordenação Legislativa 

do Senado (SSCLSF) legislação citada no Projeto (às fls. 54/58). Em 03/04/2006, foi 

realizada  leitura do Projeto de Lei da Câmara nº 37/2006 (número do PL nº 4559-C, de 

                                                             
11

  Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=295560&filename=Tramitaca

o-PL+4559/2004. Acesso em 13.10.2011. 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=295560&filename=Tramitacao-PL+4559/2004
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=295560&filename=Tramitacao-PL+4559/2004
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2004, no Senado Federal), no Plenário desta Casa. Em seguida, a proposição foi 

distribuída para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

 Em 10/04/2006, a matéria foi encaminhada à relatora Senadora Lúcia Vânia, 

PSDB/GO. Em 24/05/2006, a CCJ aprova o Requerimento nº 8, de 2006-CCJ, de 

urgência para a matéria, por iniciativa da Senadora Serys Slhessarenko, PT/SC.        Em 

01/06/2006, a SSCLSF anexou, às fls. 93 a 100,  legislação citada no parecer da CCJ. 

Em seguida, a proposição foi encaminhada ao Plenário do Senado, para leitura de 

parecer. Em 02/06/2006, a matéria foi lida, e o Parecer de nº 638/2006  da Senadora 

Lúcia Vânia foi encaminhado para publicação, em razão de sua aprovação pela 

Comissão. Nesse momento, a matéria ficou  perante a Mesa durante cinco dias úteis, a 

fim de receber emendas, nos termos do Art. 235, II, “d”, do Regimento Interno do 

Senado Federal, in verbis:
12

 

 
Art. 235. A apresentação de proposição será feita: 

 

II – perante a Mesa, no prazo de cinco dias úteis, quando se tratar de emenda 

a: 

d) projeto, em turno único, que obtiver parecer favorável, quanto ao mérito, 

das comissões. (BRASIL, 2011) 

 

Em 12/06/2006, a proposição é enviada ao Plenário do Senado, para 

comunicação do término do prazo para apresentação de emendas perante à Mesa. Em 

13/06/2011, a Presidência comunica ao Plenário que encerrou o prazo, sem 

apresentação de emendas à matéria. 

Em 04/07/2006, a matéria foi incluída na Ordem do Dia, extrapauta, em regime 

de urgência, nos termos do Requerimento nº 736, de 2006, abaixo relacionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Disponível em: 

< http://www.senado.gov.br/legislacao/regsf/RegInternoSF_Vol1.pdf>. Acesso em 16.10.2011. 

http://www.senado.gov.br/legislacao/regsf/RegInternoSF_Vol1.pdf
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REQUERIMENTO Nº 736, DE 2006 

(Requerimento nº 8, de 2006-CCJ) 

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado com o art. 338, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro urgência para o PLC nº 

37/2006. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006. – Senadora 

Serys Slhessarenko.
13 

Assim, a PLC foi aprovada e seguiu para sanção presidencial. 
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 Disponível em: 

 

<http://www6.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=05/07/2006&paginaDireta=22

459.>  Acesso em 16.10.2011. 

 

 

http://www6.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=05/07/2006&paginaDireta=22459
http://www6.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=05/07/2006&paginaDireta=22459
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3.5   Aprovação do Projeto de Lei 

3.5.1  Comissões/Plenários – Câmara dos Deputados  e  Senado Federal 

 O projeto de Lei nº 4.559, de 2004, foi inicialmente analisado pela CSSF, por 

meio da Relatora Deputada Jandira Feghali, PC do B/RJ, que opinou pela aprovação de 

substitutivo, com algumas alterações em relação ao projeto de lei original, devido às 

razões abaixo reproduzidas: 

Algumas diretrizes nos levaram a alterar pontos da proposta original, tendo 

como entendimento básico que, conforme expresso em Resolução da ONU, 

de 1993, a violação de direitos humanos não pode ser considerada como 

crime de menor potencial ofensivo. Uma delas foi o disposto na Convenção  

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 
conhecida como “Convenção de Belém do Pará”. Em seu artigo 7.ª o texto é 

claro ao determinar os deveres dos governos dos países participantes: 

Art. 7 – Os Estados-Partes condenam todas as formas de violência contra a 

mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora 

(grifo nosso), políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e 

empenhar-se em: 

.................................................................................................................c) 

incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de 

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

violência contra a mulher, bem como adotar as medidas administrativas 

adequadas que forem aplicáveis; 

d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de 
perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método 

que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua 

propriedade; 

 

e) tornar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar 

ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou 

consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência 

contra a mulher; 

 

f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher 

sujeitada à violência, inclusive, entre outros, medidas de proteção, juízo 
oportuno e efetivo acesso a tais processos; 

 

h) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para 

assegurar que a mulher sujeitada à violência tenha acesso à restituição, 

reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes; 

 

h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à vigência 

desta Convenção.14 

                                                             
14 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=43AFF2FBF61A6C2681A

EC7B64D9374E8.node2?codteor=334626&filename=Tramitacao-PL+4559/2004 >. Acesso em 

11.10.2011. 
 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=43AFF2FBF61A6C2681AEC7B64D9374E8.node2?codteor=334626&filename=Tramitacao-PL+4559/2004
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=43AFF2FBF61A6C2681AEC7B64D9374E8.node2?codteor=334626&filename=Tramitacao-PL+4559/2004
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 Assim sendo, a Deputada Jandira (2005) apresenta as seguintes alterações ao 

projeto de lei original, conforme discriminado abaixo: 

a)  A Lei nº 9.099, de 1995 - Juizados Especiais Cíveis e Criminais -  não abrange 

os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher (Art. 48 e 49); 

b) Criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, com 

procedimentos apropriados ao caso; 

c) Inserção de dano moral e patrimonial (art. 5º)  como crime de violência 

doméstica e familiar contra a mulher; 

d) Mencionar a expressão “com perspectiva de gênero e de raça ou etnia” no 

registro de dados e outros; 

e) Assistência especial a crianças e adolescentes inseridas no contexto de violência 

doméstica e familiar; 

f) Inclusão de diretrizes e princípios, relativos à mulher vítima de violência, no 

Sistema Único de Segurança Pública; 

g) Inserção da vítima em programas assistenciais do governo; 

h) Substituição do termo “medidas cautelares” por “medidas protetivas”, em todo 

projeto de lei; 

i) Regras sobre prisão preventiva/atos processuais; 

j) Supressão de qualquer menção à Lei 9.099, de 1995, com criação de novo 

procedimento; 

k) Alteração do Código Penal, para agravamento de pena; 

l) Estabelecimento de limite mínimo de distância entre a vítima, seus familiares, 

testemunha e acusado; 

m) Proteção à imagem da mulher nos meios de comunicação; 

n) Determinação pelo Juiz da separação de corpos; 

o) Criação de centros de atendimento psicossocial e jurídico, casas-abrigo, 

delegacias especializadas, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, centros 

especializados de perícias médico-legais, centros de educação e reabilitação para 

agressores; 

p) Obrigatoriedade de comparecimentos a programas de recuperação e reeducação 

pelo agressor. 
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q) Prazo de 18 meses para criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a mulher. 

Em complementação de voto, a relatora propôs mais uma alteração, in verbis:  

 
Na reunião deliberativa desta Comissão, realizada no dia 24 de agosto de 

2005, durante a leitura do parecer, a relatora propôs modificação no texto do 

Substitutivo, substituindo a palavra “imputado” por “acusado” no inciso III 

do art. 5.º, incisos I e III do art. 27 e caput do art. 36.15 

 

 A relatora Deputada Jandira Feghali votou pela aprovação do substitutivo 

modificado e pela rejeição do PL 4958/2005 e do PL 5335/2005, apensados. Desta 

forma, foi aprovado por unanimidade o Parecer com Complementação de Voto pela 

CSSF. 

 Em seguida, o projeto de lei seguiu para a  CFT. Foi designada como Relatora a 

Deputada Yeda Crusius , PSDB/RS. O Parecer da relatora foi pela adequação financeira 

e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.559/2004, dos PL’s  nºs  4958/2005 e 5.335/2005, 

apensados, e do Substitutivo da CSSF, com emendas. É importante salientar que a CFT 

tem competência específica para se manifestar a respeito dos: 

(...) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições 

que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, 

quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual16. 
 

 A Deputada Yeda Crusius sugeriu duas emendas de adequação, com o intuito de 

eliminar imperfeições existentes tanto no PL 4559, de 2004, artigos 17 e 44, assim 

como no substitutivo aprovado pela CSSF, artigos 38 e 46, por definirem  que o Poder 

Judiciário, quando da elaboração de sua proposta orçamentária, tem a obrigação de 

reservar recursos para a criação e manutenção  da equipe de atendimento disciplinar, 
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Disponível em:  

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=346E70A5DE80A47758F9

59AFE7D6E0F7.node2?codteor=335447&filename=Tramitacao-PL+4559/2004 >.  Acesso em 

11.10.2011. 

 
16

 Disponível em: 

< http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regimento-

interno-da-camara-dos-deputados/RICD%20Resolucao%2010-2009.pdf> Acesso em 16.10.2011. 

 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/RICD%20Resolucao%2010-2009.pdf
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/RICD%20Resolucao%2010-2009.pdf
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sem a respectiva previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que fere o 

dispositivo constitucional abaixo reproduzido: 

Art. 165. § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 

prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital 

para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. (BRASIL, 1988). 

 

 Assim sendo, opinou-se pela adequação orçamentária e financeira do Projeto de 

Lei nº 4.559, de 2004, como também do substitutivo aprovado pela CSSF, bem como de 

seus apensos Projetos de Lei nº 4.958, de 2005, e nº 5.335, de 2005, nos termos das 

emendas de adequação a seguir discriminadas: 

Emenda de Adequação nº 1 

 

Dê-se a seguinte redação ao art. 17 do PL nº 4.559, de 2004,      e   seu 

correspondente art. 38 do Substitutivo aprovado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família: 
 

Art. 17. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, 

deverá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento 

multidisciplinar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Emenda de Adequação nº 2 

 

Dê-se a seguinte redação ao art. 44 do Projeto de Lei 4.559, de 2004, e seu 

correspondente art. 46, de seu substitutivo aprovado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família: 

Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite 
de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias, deverão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em 

cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas 

nesta Lei.17 

 

 Em 23/11/2005, o Parecer da Deputada Yeda Crusius foi aprovado por 

unanimidade pela CFT. Desse modo, o Projeto de Lei nº 4.559, 2004 e apensados 

seguiram para CCJC, para apreciação. Cabe à CCJC a análise dos aspectos 

constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, emendas ou 

substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas Comissões.
18 

                                                             
17 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F102D82656877C716FE0

A94D2F91174D.node1?codteor=355109&filename=Tramitacao-PL+4559/2004>. Acesso em 

11.10.2011. 
18 Disponível em: 

< http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regimento-

interno-da-camara-dos-deputados/RICD%20Resolucao%2010-2009.pdf>  Acesso em 16.10.2011. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F102D82656877C716FE0A94D2F91174D.node1?codteor=355109&filename=Tramitacao-PL+4559/2004
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F102D82656877C716FE0A94D2F91174D.node1?codteor=355109&filename=Tramitacao-PL+4559/2004
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/RICD%20Resolucao%2010-2009.pdf
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/RICD%20Resolucao%2010-2009.pdf
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 Na CCJC, foi designada relatora a Deputada Iriny Lopes, PT-ES, cujo parecer 

foi pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 

aprovação do projeto de lei nº 4.559, de 2004, do Substitutivo da Comissão de 

Seguridade Social e Família, das Emendas da Comissão de Finanças e Tributação, do 

PL nº 4958/2005 e do PL 5335/2005, apensados, com alterações ao substitutivo da 

CSSF e ao PL nº 4.559, de 2004, conforme abaixo reproduz-se: 

1. Acrescentou-se ao art. 1.º do substitutivo adotado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família a seguinte expressão: dispõe sobre a criação 

dos 

 

“Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal e dos tratados internacionais ratificados pela República Federativa 

do Brasil e dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher e estabelece as medidas para a prevenção, 

assistência e proteção    àsmulheres em situação de violência.” 

2. Suprimiu-se a expressão “efetuando prisão em flagrante” constante do 

inciso I do art. 11 do substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade 

Social e Família. 

3. Acrescentou-se ao art. 14 do Substitutivo adotado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família a seguinte expressão: poderão criar 

“Art. 14 – Os Estados e o Distrito Federal poderão criar Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para conhecer e decidir as 

ações cíveis e penais previstas nesta Lei, cabendo ao Poder Judiciário 

estabelecer sua proporcionalidade por demanda e número de habitantes, 

dotá-los de infra-estrutura, dispor sobre o atendimento, inclusive em 
plantões.” 

 

4. Acrescentou-se ao art. 17, a fim de que não ficasse dúvidas quanto ao 

procedimento, a expressão: de que trata esta lei. 

 

5. Acrescentou-se ao inciso I do art. 25 do substitutivo adotado pela 

Comissão de Seguridade Social e Família a seguinte expressão: da posse ou 

 

“Art. 25. .................................................................................................. 

 

I - suspensão ou restrição da posse ou do porte de armas, com comunicação 
ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003;” 

 
6. Determinou-se expressamente os parágrafos, do art. 461, do Código de 

Processo Civil, mencionado no § 4.º do inciso V do art. 25 do Substitutivo 

adotado pela Comissão de Seguridade Social e Família nos seguintes termos: 

 
“Art. 25. .................................................................................................. 

V ............................................................................................................ 
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§ 4 - Aplica-se, no que couber, às hipóteses previstas neste artigo o disposto 

no art. 461, §§ 5.º e 6.º, do Código de Processo Civil.” 

 
7. Alterou-se a referência aos artigos “17” e “18”, mencionados no art. 33 do 

Substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade Social e Família nos 

seguintes termos: 

 

“Art. 33. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em 

situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de 

advogado, ressalvado o previsto nos artigos 21 e 22 desta Lei.” 

 

8. Acrescentou-se ao artigo 35, do PL, a expressão: que vierem a ser criados 

na forma da lei contarão. 

 

9. Acatando a Emenda aprovada na CFT, acrescentamos ao artigo 38, do 
Substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade Social e Família, a 

seguinte expressão: nos termos da lei de diretrizes orçamentárias. 

 

10. Suprimiu-se o art. 40 do Substitutivo adotado pela Comissão de 

Seguridade Social e Família. 

 

11. Também acatando Emenda da CFT, alteramos o art. 45, do Substitutivo 

adotado pela Comissão de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos: 

 

“Art. 45. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite 

de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias, deverão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em 

cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas 

nesta Lei.” 

 

12. A fim de evitar interpretações conflitantes, suprimiu-se o artigo 49, do 

Substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade e Família.19 

 

 Em 13/12/2005, o parecer, com complementação de voto, foi aprovado pela 

CCJC, por unanimidade, com voto em separado do Deputado Antonio Carlos Biscaia, 

PT/RJ. 

 A seguir, o Projeto de Lei nº 4.559/2004 e apensados seguiram para  o Plenário, 

para discussão e votação, mas a matéria não foi, por vezes, apreciada, em função de 

trancamento de pauta ou de encerramento do tempo da sessão. Posteriormente, foram 

apresentadas três emendas de plenário, mas a emenda de nº 1 foi retirada pela autora, 

                                                             
19 Disponível em: 

 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=355109&filename=Tramitaca
o-PL+4559/2004>.   Acesso em 11.10.2011 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=355109&filename=Tramitacao-PL+4559/2004%3e.%20%20%20Acesso%20em%2011.10.2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=355109&filename=Tramitacao-PL+4559/2004%3e.%20%20%20Acesso%20em%2011.10.2011
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Deputada Laura Carneiro, PFL/RJ. Todas as Comissões anteriores (CSSF, CFT e 

CCJC) aprovaram as emendas  de nº 2 e 3, cujo teor abaixo reproduz-se: 

 

Emenda de Plenário nº 2 

 

Dê-se ao § 1º do artigo 9º do Projeto de Lei nº 4.559-B, de 2004, a seguinte 

redação: 

Art. 9º ..................................................................................................... 

................................................................................................................ 

 

§ 1º O juiz deverá estabelecer, por prazo determinado, a inclusão da mulher 

vítima de violência no cadastro de programas assistenciais governamentais, 

federais, estaduais e municipais. 

 
 

Emenda de Plenário nº 3 

 

Dê-se ao item 3 do § 2º do artigo 9º  do Projeto de Lei nº  4.559-B, de 2004, a 

seguinte redação: 

Art. 9º ..................................................................................................... 

................................................................................................................ 

 

§ 2º ........................................................................................................ 

............................................................................................................... 

 
2. Acesso prioritário à transferência do local de trabalho quando 

servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. (BRASIL, 

2006) 
 

Em 22/03/2006, foram aprovadas/prejudicadas pelo plenário as seguintes 

proposições: 

a) aprovado o Substitutivo da CCJC; 

b) aprovadas as emendas de plenário de nº 2 e 3, com parecer favorável; 

c) prejudicados o projeto inicial, o Substitutivo da CSSF, as Emendas oferecidas 

pela CFT e os projetos de lei de nºs 4.958/05 e 5.335/05, apensados.  

Em 30/03/2006, o Projeto de Lei nº  4.559-C, de 2004, foi encaminhado ao 

Senado Federal, por meio do OF PS/GSE 210/06. No Senado, o Projeto de Lei da 

Câmara - PLC recebe o nº 37, de 31/03/2006. Em seguida, foi distribuído a uma única 

comissão, para proferição de parecer: à  CCJ. 

A relatora designada para emissão do parecer, na CCJ,  foi a Senadora Lúcia 

Vânia, PSDB/GO. Opinou  pela aprovação do projeto de lei da Câmara, com alterações 
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redacionais
20

. A  CCJ aprovou o parecer da Senadora, e este seguiu para apreciação do 

Plenário. Como não houve apresentação de emendas no Plenário do Senado, o referido 

projeto foi aprovado nos termos do Parecer apresentado pela  CCJ. Em 12/07/2006, o 

Plenário aprovou a redação final do PLC. Em 19/07/2006, referido Projeto foi 

encaminhado ao Presidente da República, para sanção. Em 07/08/2006, por meio da 

Mensagem nº 209 (nº 673, na origem), foi sancionado o PLC nº 37/2006, momento em 

que foi transformada na Lei Ordinária  de nº 11.340/2006, apelidada de Lei Maria da 

Penha. Em 15.08.2006, o Senado Federal encaminha ao Primeiro-Secretário da Câmara 

dos Deputados, por intermédio do Ofício SF nº 1580, o autógrafo, incluso, sancionado 

pelo Presidente da República, para arquivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=03/06/2006&paginaDireta=18

945 >. Acesso em 12.10.2011. 

 

http://www6.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=03/06/2006&paginaDireta=18945
http://www6.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=03/06/2006&paginaDireta=18945
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  3.6  Propostas de Mudança – Câmara dos Deputados 

Atualmente existem alguns Projetos de Lei  (PL) em tramitação na Câmara dos 

Deputados, com vistas à alteração da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e outras, 

correlatas. Assim sendo, detalha-se abaixo esses projetos, nas suas principais 

características:
21

 

Projeto de Lei  5297/2009: 

a)         Ementa: PL nº 5297/2009 – Altera o Art. 16 da Lei nº 11.340, de 07 de agosto 

de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer que a ação penal nos crimes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher é pública e incondicionada; 

Redação em Vigor: 

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

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

especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido 

o Ministério Público. 

Redação Proposta: 

Art. 16.  São de Açâo Penal Pública Incondicionada os crimes de violência doméstica e 

familiar contra a mulher definidos nesta Lei. 

§ 1º. Nos crimes de que trata o caput deste artigo, procede-se mediante representação da 

ofendida apenas nos casos de ameaça ou naqueles que resultam lesões leves ou 

culposas. 

§  2º.   No caso do § 1º deste artigo, só será admitida a renúncia à representação perante 

o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento 

da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

a)   Autora: Deputada Dalva Figueiredo, PT/AP; 

b)   Apresentação: 27/05/2009; 

c)   Regime de tramitação: Ordinária; 

                                                             
21 Todas as informações foram colhidas no site da Câmara dos Deputados. Brasília, Câmara dos 

Deputados. 2011. < http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Lista.asp?sigla=PL&link> Acesso em 

07 e 08/10/2011. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Lista.asp?sigla=PL&link
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d)   Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (Art. 

24, II do RISC); 

e)   
Despacho: Às  CSSF e  CCJC (Mérito e Art. 54, RICD); 

f)   Relatora da  CSSF:  Deputada Jô Moraes:  pela aprovação, com apresentação 

de substitutivo/Aprovado em 15/12/2010, por unanimidade; 

g)   Último procedimento: Encontra-se na CCJC. Relatora: Deputada Marina 

Santanna , PT/GO. Encerrado prazo para emendas. 

Essa proposta possui  fator preventivo implícito, vez que o agressor, muitas vezes, 

confia no seu poder de convencimento, no sentido de fazer com que a vítima retire a 

denúncia, devido ao domínio financeiro e/ou psicológico que detém sobre ela. Com essa 

alteração e como a Lei é muito conhecida pela população, os potenciais agressores 

perceberão que podem, de fato, ser punidos, independentemente da vontade da 

violentada. Todavia há a preocupação com o excessivo endurecimento da lei, que 

poderia, ao invés de auxiliar na punição, evitar a denúncia. 

Projeto de Lei  7353/2010: 

a)   Ementa: PL n º 7353/2010 – Altera a Lei nº 11.340, de 07/06/2006, que “Cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher”; 

Redação em Vigor: 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar à ofendida e seus dependentes o programa oficial ou comunitário de 

proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 

bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 
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b) Redação Proposta: 

Art.23................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 

V  - determinar a concessão de auxílio financeiro no primeiro trimestre em que a 

ofendida e seus dependentes estiverem sob programa oficial ou comunitário de proteção 

ou de atendimento, prorrogável por igual período. 

 

c)   Autor: Deputado Marcos Montes, DEM/MG; 

d)   Apresentação: 19/05/2010; 

e)   Regime de Tramitação: Ordinária; 

f)   Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva das Comissões (Art. 24, 

II); 

g)   Despacho: Às CSSF e CCJC (Mérito e Art. 54, RICD); 

h)   Relator da CSSF: Deputado Pastor Eurico, PSB/PE: parecer pela aprovação; 

i)   Apensado o Projeto de Lei 1855/2011: retorno à CSSF, para nova apreciação 

do relator. 

O fator financeiro é preponderante na decisão da vítima em denunciar ou, ainda, em 

retirar a denúncia feita, tendo em vista que, algumas vezes, a mulher vítima de violência 

possui dependência financeira do companheiro/marido e se preocupa com o sustento 

dos filhos. Tal auxílio pode encorajá-la a procurar a justiça, e isso seria fator 

“pedagógico” para a comunidade onde vive, pois esse exemplo possibilita  emulação 

pelas demais mulheres, na mesma condição.   

Projeto de Lei 7441/2010: 

a)   Ementa: Projeto de Lei nº 7441/2010 – Prevê o pagamento, pelo Poder Público, 

de danos morais e pensão indenizatória aos dependentes das vítimas fatais de crime de 

violência sexual e violência doméstica, nos casos em que for comprovado erro material 

do Estado; 
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b)  Redação Proposta: 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O Poder Público pagará, a título de compensação por danos morais, o valor de 

cinquenta mil reais, acrescido do pagamento de pensão indenizatória, para cobertura de 

danos materiais, aos dependentes das vítimas fatais de crimes de violência sexual ou 

violência doméstica, nas hipóteses de comprovada omissão, negligência ou prática de 

ato da Administração Pública que implicaria na não ocorrência do crime. 

 

§ 1º A comprovação da omissão, negligência ou prática de ato da Administração 

Pública se dará por processo administrativo. 

 

§ 2º A pensão indenizatória a que se refere o caput corresponderá ao valor de 

quinhentos e dez reais, corrigidos anualmente pelo índice oficial, não incidindo sobre 

ela qualquer desconto, salvo o obrigatório por força de lei federal. 

 

Art. 2º Serão beneficiários da compensação e da pensão indenizatória de que trata o art. 

1º desta Lei os filhos menores de dezoito anos não emancipados ou absolutamente 

incapazes. 

 

Parágrafo único. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, desde que 

comprovada a dependência econômica. 

 

Art. 3º Àquele que se enquadre no rol de beneficiários, nos termos do art. 2º, e que se 

encontre em litígio judicial visando ao pagamento de compensação ou pensão em razão 

da omissão, negligência ou prática de ato da Administração Pública que implicaria na 

não ocorrência do crime a que se refere o art. 1º, é facultado receber a pensão 

indenizatória de que trata esta Lei, firmando transação a ser homologada no juízo 

competente nos termos e nos limites desta Lei, dando plena e geral quitação de todos os 

danos sofridos para nada mais reclamar. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

c)   Autora: Deputada Jô Moraes, PC do B/MG; 

d)   Apresentação: 02/06/2010; 

e)   Regime de Tramitação: Ordinária; 

f)   Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva das Comissões – Art. 

24, II; 

g)   Despacho:  à CTASP; à CSSF; à CFT; à CCJC; 

h)   Relator da CTASP: Deputado Sandro Mabel, PR/GO; 

h)   Último procedimento: Encontra-se na CTASP. Encerrado prazo para emendas. 
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Esse projeto de lei pretende inibir a negligência do Estado em relação à denúncia 

da vítima, nos casos, em que isso for fatal (homicídio). Então os filhos teriam direito à 

indenização. Todavia, a autoridade leniente deveria ser processada por crime de 

“responsabilidade”, por sua atitude, ao colocar a vítima em risco. Referida indenização 

pode se tornar mais um desses precatórios do governo que nunca são honrados.  

Projeto de Lei 225/2011: 

a)   Ementa: PL nº 225/2011: Cria a notificação compulsória dos casos de violência 

doméstica por toda a rede de serviços de saúde e secretarias de segurança pública 

existentes no território nacional; 

Redação Proposta: 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Artigo 1º - Fica toda a rede de serviços de saúde obrigada a notificar compulsoriamente 

os casos de violência doméstica às demais unidades de saúde bem como às secretarias 

de segurança pública. 

 

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

   
b)    Autor: Deputado Sandes Júnior,  PP/GO; 

c)    Apresentação: 08/02/2011; 

d)    Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)   Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva das  Comissões ( Art. 

24, II); 

f)   Despacho: à CSPCCO; à CSSF; à CCJC; 

g)   Relator da CSPCCO: Deputada Benedita da Silva, PT/RJ – parecer pela 

rejeição, em razão de outras leis nacionais que tratam do assunto. Aprovado em 

13/07/2011; 

h)   Último procedimento: encaminhando à CSSF. Relatora Deputada Elcione 

Barbalho, PMDB/PA. Encerrado prazo para emendas.  
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Como existem outras leis que tratam desse assunto, a Relatora da CSPCCO, 

Deputada Benedita da Silva, optou pela rejeição da proposição, o que evitaria 

sobreposição de preceitos.  Nesse caso, é essencial que se façam cumprir as outras leis 

existentes, de mesmo teor. 

Projeto de Lei   1322/2011 (PLS  49/2011): 

a)   Ementa: PL nº 1322/2011: Altera os Arts. 88 e 89 da Lei nº 9.099, de 

26/09/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para vedar a suspensão 

condicional do processo e ação penal condicionada à representação nos crimes 

cometidos com violência doméstica ou familiar contra a mulher, e o art. 16 da Lei nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer prioridade às 

ações penais que especifica; 

Redação Proposta: 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 89 da Lei nº 9.099, de 26/09/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano, 

abrangidos ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 

propor a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 

 

I – o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime; 

 

II – estejam presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da 

pena, nos termos do art. 77 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal); 

 

III – não se trate de crime cometido com violência doméstica ou familiar contra a 

mulher, nos termos do art. 41 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 

..................................................................................................................................” (NR) 

 

Art. 2º O art. 88 da Lei nº 9.099, de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 

parágrafo único: 

 

Art.88 

.......................................................................................................................................... 

 

Parágrafo único. A ação penal nos crimes de lesão corporal  leve praticados com 

violência doméstica e familiar contra a mulher é pública incondicionada. (NR) 
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Art. 3º O art. 16 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

Art.16.  

............................................................................................................................................ 

 

Parágrafo único. Até que sejam criados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher de que trata o art. 14 desta Lei, as ações penais terão prioridade sobre 

todas as demais que estejam sendo processadas no mesmo juízo. (NR) 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

b)   Autora: Senadora Gleisi Hoffmann, PT/PR; 

c)   Apresentação: 11/05/2011 (Câmara dos Deputados); 

d)   Regime de Tramitação: Prioridade; 

i)   Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva das  Comissões – Art. 

24, II; 

e)   Despacho: à CSSF; à CCJC (Mérito e Art. 54, RICD); 

f)   Relator da  CSSF: Deputada Erika Kokay, PT/DF; 

g)   Último Procedimento: encerrado o prazo para emendas na CSSF. 

As medidas colocadas nessa proposta tendem  rematar os atenuantes que existem 

quando da prática de alguns crimes, amparados pela Lei nº 9.099, de 1995, vedando 

esses benefícios, quando se tratar de violência doméstica e familiar.  Isso atende aos 

tratados internacionais que pretendem a “erradicação” da violência contra a mulher 

pelos Estados-Partes. 
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Projeto de Lei  1362/2011: 

a)    Ementa: Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, para instituir, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, o auxílio-

temporário a ser concedido a mulheres em situação de violência doméstica e familiar; 

Redação Proposta: 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

dispositivos: 

 

Art.18 

......................................................................................................................................... 

 

I -  

......................................................................................................................................... 

 

j) auxílio-temporário; 

 

...................................................................................................................................”(NR) 

 

Art.25................................................................................................................................... 

 

I – auxílio-doença, auxílio-temporário e aposentadoria por invalidez: doze contribuições 

mensais; 

 

...................................................................................................................................”(NR) 

 

Art.29................................................................................................................................... 

 

II – para os benefícios de que tratam as alíneas “a”, “d”, “e”, “h” e “j” do inciso I do art. 

18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 

oitenta por cento de todo o período contributivo. 

 

............................................................................................................................................. 

 

§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por 

incapacidade ou temporário, sua duração será contada considerando-se como salário 

de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da 

renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não 

podendo ser inferior a um salário mínimo. 

 

...................................................................................................................................”(NR) 
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Art. 39............................................................................................................................. 

 

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão: 

 

I - de salário-maternidade no valor de um salário mínimo desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos doze meses 

imediatamente anteriores ao do início do benefício; 

 

II - de auxílio-temporário no valor de um salário mínimo desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência deste benefício.” (NR) 

Art.40................................................................................................................................... 

 

§1º........................................................................................................................................ 

 

§ 2º Não é devido abono anual à segurada que durante o ano recebeu auxílio-

temporário.”(NR) 

 

SUBSEÇÃO XIII 

DO AUXÍLIO-TEMPORÁRIO 

 

Art. 87-A O auxílio-temporário será devido à segurada em situação de violência 

doméstica e familiar que tenha que se afastar do local de trabalho para preservar sua 

integridade física e psicológica, conforme determinação judicial. 

 

Art. 87-B O auxílio-temporário será pago pelo prazo máximo de seis meses e consistirá 

numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto 

na Seção III desta Lei. 

 

Art. 87-C  A segurada empregada em gozo de auxílio-temporário será considerada pela 

empresa como licenciada.” 

 

“Art.124............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

VII – auxílio-temporário e qualquer outro benefício previdenciário; 

...................................................................................................................................”(NR) 

 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

b)   Autor: Deputado Assis Melo, PC do B/RS; 

c)   Apresentação: 17/05/2011; 

d)   Regime de Tramitação: Ordinária; 
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k)   Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva das  Comissões – Art. 

24, II; 

e)   Despacho: à CSSF; à CFT (Mérito e Art. 54, RICD) e à CCJC (Art. 54 RICD); 

f)   Relatora da CSSF: Deputada Jô   Moraes, PC do B/MG; 

g)   Último Procedimento: apresentação do Parecer da Relatora pela aprovação.  

As propostas concernentes ao auxílio financeiro à mulher, vítima de violência, 

têm fundamental importância na tentativa de debelar esse delito do âmago familiar. 

Nesse caso, o auxílio seria proveniente da Previdência Social. A questão torna-se um 

pouco preocupante, devido aos sucessivos déficits desse órgão, embora a colaboração 

pecuniária do Estado se faça necessária, para a solução do problema.  

As proposições supramencionadas possuem objetivos bastante semelhantes. Elas 

intentam coibir a possibilidade de  impunidade dos agressores pelas lacunas que, 

porventura, possam existir na Lei nº 11.340/2006 e, de forma emblemática,  fazer 

entender à sociedade que o Estado não pretende mais ser tolerante com esse tipo de 

crime. Afora isso, as alterações se fazem necessárias, pois se torna inadmissível, 

precipuamente pelas instituições internacionais, que países que tencionem inserir-se na 

modernidade, vivenciem recorrentemente essa forma de violência. Nenhum Estado 

desenvolvido do mundo prescindiu da posição igualitária da  mulher na sociedade, para 

alcançar esse patamar. Ademais, as questões que se referem à discriminação de 

determinados segmentos sociais, denominados “minorias”,  têm sido o cerne de grande 

parte dos tratados internacionais, relativos aos direitos humanos. Assim, há pressões 

internas e externas, no intuito de extinguir essa prática do seio da sociedade brasileira.  
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 3.7  Propostas de Mudança – Senado Federal 

Atualmente existem alguns Projetos de Lei do Senado (PLS), em tramitação no 

Senado Federal, com vistas à alteração da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e 

outras Leis/Deliberações correlatas. Assim sendo, detalha-se abaixo esses projetos, nas 

suas principais características:
22

 

Projeto de Lei  551/2009, de 08/12/2009: 

a)   Ementa: PLS nº 551/2009: Altera o Art. 41 da Lei nº 11.340, de agosto de 

2006, para explicitar através da menção direta aos institutos despenalizadores não 

passíveis de aplicação nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher; 

Redação em Vigor:  

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n
o
 9.099, de 26 de setembro de 

1995. 

Redação Proposta: 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O Art. 41 da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplicam os institutos despenalizadores do 

Juizado Especial Criminal, tais como termo circunstanciado substitutivo do auto de 

prisão em flagrante e dispensa de fiança, composição civil dos danos extintiva da 

punibilidade,transação penal, suspensão condicional do processo e representação nos 

crimes de lesão corporal leve. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário 

 

b)   Autora: Senadora Serys Slhessarenko, PT/MT; 

                                                             
22

 Todas as informações foram colhidas no site do Senado Federal. Brasília. Senado Federal. 2011. < 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99840 >. Acesso em 09, 10 e 

11/10/2011 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99840
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c)   Apresentação: 08/12/2009; 

d)   Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)   Despacho: à CCJ; à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

(CDHLP), cabendo à ultima a decisão terminativa; 

f)   Relatora da CCJ: Senadora Ideli Salvatti, PT/SC, pela aprovação; 

g)   Último Procedimento: Arquivado nos termos do art. 332 do Regimento 

Interno do Senado Federal (RISF),  fim de legislatura: 07.01.2011. 

Esse projeto de lei foi arquivado com o fim da legislatura passada. 

Contudo existem proposições semelhantes em tramitação, com o objetivo de 

retirar da lei benefícios concedidos a determinados tipos de crimes. É bastante 

importante essa iniciativa, pois só assim é possível coibir tais práticas.  

Projeto de Lei do Senado  84/2010: 

a)   Ementa: PLS nº 84/2010: Acresce o § 12, ao art. 129, do Decreto da ação penal 

nos crimes de lesões corporais leves; 

Redação Proposta: 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 

passa a vigorar acrescido do § 12, com a seguinte redação: 

Art.129.................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

§ 12. Nos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput) e de lesão corporal culposa (art. 

129, §6º) somente se procede mediante representação, excetuada a hipótese de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

Art.º 2  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

b)    Autor: Senador Demóstenes Torres, DEM/GO; 

c)    Apresentação: 30/03/2010; 
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d)    Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)    Despacho: à CCJ, em decisão terminativa; 

f)   Relatora da CCJ: Senadora Ana Rita,  PT/ES; 

g)   Último Procedimento: aguardando Relatório. 

Essa proposição  pretende não exigir a representação da vítima no caso de lesão 

corporal  leve ou culposa, quando se tratar de violência doméstica e familiar. Trata-se de 

tentativa de tornar as Leis Penais mais exigentes com esse tipo de crime, evitando a 

impunidade.  

Projeto de Lei do Senado  37/2010: 

a)   Ementa: PLS nº 37/2010: Altera o art. 10 do Código de Processo Penal e o art. 

12 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para determinar o prazo máximo de 

conclusão e envio de inquérito policial, no caso de violência doméstica e familiar contra 

a mulher; 

Redação Proposta: 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 10 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo 

Penal, passa a viger com a seguinte redação: 

 

“Art.10. 

................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

.... 

 

§ 4º O inquérito policial, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, na 

forma da lei específica, deve ser concluído no máximo em 48 (quarenta e oito) horas, 

esteja o réu solto ou preso.” (NR) 

 

Art. 2º O art. 12 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art.12. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 
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III – remeter, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, expediente apartado ao juiz com 

o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

 

............................................................................................................................................. 

 

VII – remeter, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, os autos do inquérito policial 

ao juiz e ao Ministério Público. 

 

§1º ................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... ” (NR) 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

b)   Autora: Senadora Lúcia Vânia, PSDB/GO; 

c)   Apresentação: 24/02/2010; 

d)   Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)   Despacho: à CCJ, em decisão terminativa; 

f)   Relatora da CCJ: aguardando designação do relator; 

g)   Último Procedimento: aguardando designação do relator. 

O Projeto de Lei visa dar celeridade ao inquérito policial. É meritória  a 

modificação desse tópico, pois aumenta a crença da sociedade na punição do infrator, 

vez que muitas penas não são aplicadas pela prescrição do crime. 

Projeto de Lei do Senado  290/2010: 

a)   Ementa: PLS nº 290/2010: Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – 

“Lei Maria da Penha”, para determinar que os crimes violência doméstica e familiar 

contra a mulher sejam processados mediante ação pública incondicionada; 

Redação Proposta: 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Os arts. 12, I, e 16 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
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“Art.12. 

.................................................................................................................................. 

 

I – ouvir a ofendida e lavrar o boletim de ocorrência; 

..................................................................................................................................” (NR) 

 

“Art. 16. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena cominada, a ação penal será pública incondicionada.” (NR) 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

b)   Autor:  Senador Magno Malta, PR/RS; 

c)   Apresentação: 23/11/2010; 

d)   Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)    Despacho: à CCJ, em decisão terminativa; 

f)   Relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: Senador Pedro 

Taques – PDT/MT; 

g)   Último Procedimento: apresentado relatório pelo relator. Pela prejudicialidade 

do projeto de lei e da emenda nº 1. Pronta para pauta na Comissão. 

Deputados e Senadores têm insistido na iniciativa de Projetos de Lei que 

modifiquem esse tópico, por considerarem fundamental retirar da vítima a faculdade de 

desistir da denúncia. 

Projeto de Lei do Senado  14/2010: 

a)   Ementa: PLS  nº 14/2010, de 09/02/2010: Altera a Lei nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006, para prever tipo penal para a autoridade policial que não adotar as 

medidas legais cabíveis para a proteção de mulher em situação de violência doméstica, 

se da omissão resultar lesão corporal ou morte; 

Redação Proposta: 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a viger acrescida do seguinte 

artigo: 
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“Art. 12-A. Constitui crime, em caso de iminência ou de prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, a não adoção das medidas legais cabíveis, conforme o caso, 

previstas nos arts. 10, 11 e 12 desta Lei, quando da omissão resultar   lesão    corporal 

ou morte: 

 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

b) Autor: Senadora Rosalba Ciarlini, DEM/RN; 

c) Apresentação: 09/02/2010; 

d) Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)         Despacho: à CCJ, em decisão terminativa; 

f)        Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: Senador Aníbal Diniz, 

PT/AC; 

g)       Último Procedimento: Parecer do relator pelo arquivamento do projeto. Pronta 

para pauta na Comissão. 

 

Há movimento no Senado, com vistas a instituir Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), para averiguar a situação da violência doméstica e familiar no Brasil, 

pois entendem que esse e outros itens podem ser melhor avaliados. É  fator importante a 

punição da autoridade policial negligente. São essas e outras pequenas alterações que 

preenchem as lacunas da Lei, tornando-a exequível.  

 

Projeto de Lei do Senado 139/2010: 

 

a)   Ementa: PLS  nº 139/2010: Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – 

Lei Maria da Penha -, para garantir o direito à cirurgia plástica reparadora, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, à mulher vítima de violência doméstica da qual tenham 

resultado seqüelas físicas; 
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Redação Proposta: 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O § 3º do art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 

 

“Art.9º 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

 

§ 3º A assistência à saúde da mulher em situação de violência doméstica e familiar 

compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 

tecnológico, incluindo: 

 

I – serviços de contracepção de emergência, profilaxia das doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) e da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e outros 

procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual; 

 

II – cirurgia plástica reparadora, com prioridade de atendimento no âmbito da rede de 

serviços do Sistema Único de Saúde, quando houver sequelas de lesões provocadas por 

atos de violência.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

b)   Autor: Senador Sérgio Zambiasi, PTB/RS; 

c)   Apresentação: 18/05/2010; 

d)   Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)   Despacho: à CCJ; à Comissão de Assuntos Sociais (CAS), cabendo à última a 

decisão terminativa; 

f)   Relator: aguardando designação de relator; 

g)   Último Procedimento: aguardando designação de relator. 

 

Muito importante essa proposta, pois muitas mulheres são vítimas de lesão 

corporal grave, necessitando de cirurgias plásticas corretivas. Essa iniciativa visa 

minimizar não só o dano físico causado, mas também o emocional, em razão de que a 

violência causa sequelas na autoestima da mulher violentada.  
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Projeto de Lei do Senado  150/2011: 

 

a)   Ementa: Alteram os artigos 129 e 147 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – praticados no contexto de violência doméstica e familiar; 

 

Redação Proposta: 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 – Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, passa a viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) 

ano, abrangidos ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, 

poderá propor a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 

 

I – o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 

crime; 

 

II – presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, 

nos termos do art. 77 do Código Penal; 

 

III – não se trate de crime cometido com violência doméstica ou familiar contra a 

mulher, nos termos do art. 41 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 

 

.................................................................................................................................... (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

b)    Autor: Senador Magno Malta, PR/ES; 

c)    Apresentação: 07/04/2011; 

d)    Regime de Tramitação: Ordinária; 

e)    Despacho: à CCJ, em decisão terminativa; 

f)    Relator: aguardando designação de relator; 

g)    Último procedimento: aguardando designação de relator.  

 

O Projeto de Lei tenta debelar os atenuantes penais, no caso de violência 

doméstica e familiar. Essencial, esse tipo de atitude, quando se deseja banir da 

sociedade tais espécies de delito. Torna-se fundamental asseverar aos cidadãos 
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que o agressor será punido de forma exemplar. Vale citar  depoimento da própria 

Maria da Penha: 

Quanto a Marco Antônio Heredia Viveros, dezenove anos e seis meses 
depois do crime, a apenas seis meses da prescrição, ele foi finalmente preso. 

Jamais poderá apagar os danos físicos e morais que causou. Jamais teve de 

ressarcir a mim e a minha família pelos nossos prejuízos. Jamais demonstrou 

arrependimento ou pediu nosso perdão. Porém, sua biografia e sua reputação 

ficaram manchadas para sempre, e disso ele será eternamente prisioneiro  

(Fernandes, 2010, p. 101-102)  

 

Pelo exposto,  considera-se que as leis deveriam ser revisadas depois de certo 

tempo em vigor, a fim de se analisar, a partir de sua aplicação,  a necessidade de 

alterações,  e até para retirá-las do ordenamento jurídico,  no caso de sua 

desnecessidade.  Os resultados provenientes da Lei Maria da Penha carecem ser 

debatidos, vez que novos rumos podem ser exigidos, com vistas  a melhor adequação ao 

caso brasileiro. Ressalte-se o foco da Legística na produção de leis com qualidade, 

como também  na consolidação de normas que tratam de assuntos semelhantes. O 

Legislativo atualmente funciona como fábrica de leis em série. A sociedade exige que o 

Congresso produza grande quantidade de normas.  Só assim veem justificado o gasto de 

manutenção da instituição. No entanto, muitos preceitos normativos, assim que 

aprovados, são objetos de ações de inconstitucionalidade. No momento, a Câmara dos 

Deputados tem se ocupado dessas questões e recentemente iniciou ciclos de debate 

sobre a qualidade das leis, a fim proporcionar momento de  reflexão, por  parte de seus 

deputados e servidores, sobre como construir um Congresso Nacional que produza leis 

efetivas. 
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  4   APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 

 4.1   Delegacia da Mulher 

As primeiras delegacias da mulher surgiram a partir de 1985, na esteira do 

recrudescimento dos movimentos feministas e do período da redemocratização 

brasileira, o que é considerado processo natural da democracia, cujos alicerces são a 

igualdade  e a liberdade, auferidas no exercício pleno da cidadania. 

O Estado de São Paulo foi pioneiro na criação de instituições  que tinham como 

objetivo proteger as mulheres, principalmente no quesito “violência doméstica e 

familiar”, como o surgimento do Centro de Orientação Jurídica e Encaminhamento à 

Mulher  (COJE), em 1983, e também por intermédio da criação da primeira Delegacia 

da Mulher no Brasil, em agosto de 1985, especializada em crimes contra as mulheres, 

precipuamente com atendimento prestado por policiais do sexo feminino. A partir disso, 

grupos ligados ao movimento feminista reivindicaram a criação dessas delegacias em 

outros estados. Em que pese problemas estruturais em seu funcionamento, esta foi a 

única política pública que funcionou de forma ininterrupta desde os anos 80. Assim: 

Todas as capitais e o Distrito Federal possuem pelo menos uma unidade 

dessas delegacias, mas sua distribuição é bastante desigual no território 

nacional. Menos de 10% dos municípios brasileiros possuem delegacia da 

mulher; 11% estão situadas nas capitais; 49% estão situadas na região 
Sudeste (que concentra 43% da população feminina); 32% estão localizadas 

no estado de São Paulo (que concentra 22% da população feminina). É 

também importante notar que, embora a criação das delegacias da mulher 

seja regida por decretos e leis estaduais, muitas vezes sua instalação depende 

de acordos entre o governo do estado e dos municípios, que ficam 

responsáveis por ceder e administrar os espaços físicos necessários para o 

funcionamento das delegacias. (Pasinato; Santos, 2008, 6 p.). 

 

 Com a criação da SPM, em 2003, ampliou-se o conceito de atendimento nas 

delegacias da mulher, que passou a proporcionar não apenas o registro das queixas-

crime, mas ainda a associação de ações destinadas à prevenção, à assistência e à 

garantia dos direitos da mulher em diferentes situações. Houve integração deste órgão 

com os serviços na área de saúde, educação, assistência social, com vistas ao 

rompimento do ciclo de violência. Ademais, a SPM se preocupou com a falta de 

padronização no atendimento às vítimas de violência, pois não havia norma que 

pautasse a conduta das delegacias. Dessa forma, foi elaborada, em 2005, a Norma 

Técnica de Padronização das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (NT), 
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no sentido de consignar diretrizes para execução do trabalho de prevenção, registro, 

investigação e repressão desses crimes contra a mulher.  

 Existia recomendação para que os funcionários da delegacia da mulher fossem 

do sexo feminino, entretanto esta é uma profissão que possui maioria masculina. 

Estima-se que 83,4% do contingente de delegados sejam homens e apenas 16,6% sejam 

mulheres. Além disso, a capacitação dos recursos humanos das delegacias da mulher 

ainda é precária, pois não existe investimento uniforme em todos os estados: depende 

do governo e de seu comprometimento com os movimentos feministas. A partir do 

aparecimento da SPM, muitos cursos, palestras e seminários têm sido dados em todo o 

país, a fim minimizar essa realidade, mas ainda encontra-se longe do ideal do  

treinamento necessário. 

 A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) realizou pesquisa, nos 

anos de 2004, 2005 e 2007 sobre o perfil das delegacias da mulher, no tocante aos 

recursos financeiros disponíveis. Constatou-se que a maior parte delas não tem recursos 

próprios, e que aquelas que têm não os possuem em montante suficiente para sua 

manutenção.  

Segundo o Instituto Avon/IPSOS, em  pesquisa realizada  no mês de fevereiro de 

2011, denominada Percepções sobre  a Violência Doméstica contra a mulher no Brasil, 

verificou-se que os auxílios que as mulheres agredidas mais gostariam de receber é o 

atendimento policial (Delegacia da Mulher ou de Polícia) e conversa com familiares. 

Abaixo, reproduz-se tal enquete: 

 

Perguntas realizadas: Pensando no que existe disponível atualmente em sua 

cidade, que tipo de ajuda o (a)  Sr(a) indicaria a alguém que esteja sofrendo 

violência doméstica? Em que lugar? E em terceiro Lugar, até três opções. * 

Pergunta estimulada por lista. 
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1.  AUXÍLIOS PREFERIDOS PELAS MULHERES 

 

INSTITUIÇÃO DISPONÍVEL MULHER % TOTAL % 

Delegacia da Mulher 78 76 

Delegacia de Polícia 46 49 

Conversa c/amigos e familiares 44 40 

Igreja 23 21 

Psicólogo 23 22 

ONG que trabalha com causas 

femininas 

22 20 

Serviços de Governos que 

orientam mulheres em caso de 

violência 

19 21 

Advogado 19 21 

Atendimento telefônico nº 180 9  

Nenhuma, não se deve 

interferir em briga de casais 

3 3 
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1.   GRÁFICO: AUXÍLIO PREFERIDO PELAS MULHERES 

 Base: Mulheres: 943  Total: 1800 

 Fonte: SPM/Instituto Avon/IPSOS 

 Ano: 2011 

 OBS.: Os recursos indicados pelas entrevistadas não correspondem à realidade da 

oferta de serviços de atenção, sobretudo o que se refere à Delegacia da Mulher.  

 O quadro abaixo evidencia as quantidades de Delegacia da Mulher nos  Estados 

e no Distrito Federal: 
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2.  DELEGACIA DA MULHER 

ESTADOS  DELEGACIA DA MULHER (QUANTIDADE) 

AC 2 

AL 2 

AM 3 

AP 2 

BA 12 

CE 7 

DF 11 

ES 11 

GO 8 

MA 18 

MG 43 

MS 13 

MT 7 

PA 10 

PB 6 

PE 6 

PI 4 

PR 14 

RJ 12 

RN 6 

RO 7 

RR - 

RS 40 

SC 12 

SE 4 

SP 126 

TO 10 

TOTAL  397 

Ano: 2009 

Fonte:  SPM/IBGE 
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 Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em 2009, foram divulgados os seguintes dados: 

Embora no Brasil existam leis específicas de combate à violência contra 
mulher, apenas 397 dos 5.565 municípios do País possuem atualmente 

delegacias de polícia especializadas no atendimento a essas vítimas. Isso 

significa que, de cada cem cidades brasileiras, apenas sete possuem entidades 

responsáveis para apurar casos específicos de agressão contra mulheres. 

Dessas, 192 estão no Sudeste.23 

 A população ainda vê com desconfiança a atuação policial e judiciária nos casos 

de violência doméstica, é o que se depreende por meio de pesquisa realizada pelo 

Instituto Avon/IPSOS, em 2011: 

 

3.  PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO: ATUAÇÃO POLICIAL E JUDICIÁRIA 

 

MOTIVOS % 

As leis não são eficientes para garantir 

essa proteção. 

43 

Os policiais consideram outros crimes 

mais importantes. 

23 

Muitos policiais não acreditam na 

seriedade da denúncia. 

17 

A maioria de juízes e policiais é 

machista e muitas vezes até concorda 

com o agressor.  

12 

Nenhum desses/Não sabe/Não 

respondeu 

4 

Fonte: SPM/Instituto Avon/IPSOS Ano: 2011 

                                                             
23 Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/so-17-das-cidades-tem-delegacias-da-

mulher/n1237618322853.html >. Acesso em 25.10.2011 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/so-17-das-cidades-tem-delegacias-da-mulher/n1237618322853.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/so-17-das-cidades-tem-delegacias-da-mulher/n1237618322853.html
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Fonte: SPM/Instituto Avon/IPSOS   Ano: 2011       

OBS.: É importante ressaltar que 52% dos entrevistados entendem que juízes e 

policiais desqualificam o problema. 

 Pelo exposto, infere-se que a distribuição das delegacias da mulher se dá de 

modo muito desigual no território nacional e que estão concentradas nas capitais. 

Todavia, como todos os outros serviços prestados à mulher vítima de violência 

encontram-se em número muito mais reduzido do que a quantidade existente de 

delegacias especializadas para a mulher, é natural que a população tenha como maior 

referência esta instituição. Com efeito, a previsão de um procedimento específico a ser 

adotado pela polícia traz uma maior proteção à mulher, bem como evita que seja 

atendida de maneira inadequada. (Dias, 2010, p. 169). Este é um dos ganhos da 

alcunhada Lei Maria da Penha. 
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 4.2  Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM), 

instituído pela Lei Maria da Penha, possui igualmente competência para processar, 

julgar e executar as causas cíveis e criminais, quando se faz presente a violência 

doméstica e familiar. Trata-se de competência absoluta, relacionada à matéria e à 

pessoa, conforme consta do Art. 14, da Lei nº 11.340/2006, in verbis: 

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

órgãos de 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. (BRASIL, 2006) 

 Muitos Tribunais de Justiça criaram a JVDFM ou atribuíram sua competência a 

juízos já existentes, por intermédio de atos administrativos, sem encaminhar ao Poder 

Legislativo Estadual projetos de lei para alteração da organização judiciária, como 

exarado na Constituição Federal. Entretanto, é importante salientar que o STF       vem 

adotando entendimento no sentido da possibilidade da instituição de juízos 

especializados por meio de resolução dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais, uma vez que tal matéria não estaria sujeita à reserva de lei,  desde que não 

represente impacto orçamentário. Enquanto não for criada essa espécie de Juizado, 

constante do Art. 14, foram atribuídas, às Varas Criminais, ditas competências. 

 Uma vez instituídos os JVDFM, as medidas protetivas de urgência são inseridas 

no âmbito da competência cível, conforme consta dos art. 22 a 24 da Lei nº 

11.340/2006. Todavia, nada obsta que a mulher opte por ajuizar quaisquer solicitações 

de ordem cautelar em Vara de Família, haja vista disposição contida nas leis de 

organização judiciária para tal. Assim, o JVDFM e a Vara de Família dispõem de 

competência concorrente para as medidas protetivas de urgência, podendo a vítima 

eleger um desses dois juízos especializados. 

 Em que pese toda a discussão acerca da constitucionalidade em torno do 

estabelecimento dos mencionados Juizados, o Conselho Nacional de Justiça, em 2007, 

aprovou a Recomendação nº 9, que indica aos Tribunais de Justiça que cumpram a Lei 

Maria da Penha, instituindo juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
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com vistas à garantia dos direitos humanos das mulheres nas suas relações familiares e 

domésticas. Assim, reproduz-se o conselho em comento: 

RECOMENDAÇÃO Nº 9, de 06 de março de 2007. 

Recomenda aos Tribunais de Justiça a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e a adoção de outras medidas, 

previstas na Lei 11.340, de 09.08.2006, tendentes à implementação das 

políticas públicas, que visem a garantir os direitos humanos das mulheres no 
âmbito das relações domésticas e familiares.  

A Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições e  

Considerando que a Constituição Federal impõe ao Estado o dever de 

assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 

226, parágrafo 8º, da Constituição Federal);  

Considerando os termos da Lei 11.340, de 09.08.2006, que 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;  

Considerando que a mencionada Lei 11.340, de 09.08.2006, prevê a 

possibilidade de criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência civil e 

criminal para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes 

da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 14); 

Considerando que a Lei 11.340, de 09.08.2006, atribui ao poder público 

políticas que visem a garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito 

das relações domésticas e familiares e dispõe sobre medidas integradas de 

prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre as quais 
algumas de responsabilidade do Poder Judiciário (artigos 3º e 

8º);Considerando, ainda, as conclusões e sugestões da "Jornada Lei Maria da 

Penha", realizada, no dia 27 de novembro de 2007, por iniciativa do 

Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da Secretaria Especial de 

Políticas para Mulheres; Considerando, por fim, o poder de recomendar 

providências atribuído ao Conselho Nacional de Justiça pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, resolve:  
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RECOMENDAR  

aos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 

que, em observância à legislação de regência, adotem as seguintes medidas: 

1. Criação e estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, nas capitais e no interior, com a 

implementação de equipes multidisciplinares (art. 14 da Lei 11.340, de 

09.08.2006); (grifo nosso) 

2. Divulgação da Lei 11.340, de 09.08.2006, e das providências 

administrativas necessárias à mudança de competência e à garantia do direito 

de preferência do julgamento das causas decorrentes da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher;  

3. Constituição de Grupo Interinstitucional de Trabalhos para tratar de 

medidas integradas de prevenção, de responsabilidade do Judiciário, 

relacionadas no artigo 8º da Lei 11.340, de 09.08.2006, tendentes à 

implantação das políticas públicas que visam a coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher e garantir os direitos humanos das mulheres no 

âmbito das relações domésticas e familiares (artigos 3º, parágrafo 1º, e 8º da 

Lei 11.340, de 09.08.2006);  

4. Inclusão, nas bases de dados oficiais, das estatísticas sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher (art. 38 da Lei 11.340, de 09.08.2006);  

5. Promoção de cursos de capacitação multidisciplinar em direitos 

humanos/violência de gênero e de divulgação da Lei 11.340, de 09.08.2006, 

voltados aos operadores de direito, preferencialmente magistrados;  

6. Integração do Poder Judiciário aos demais serviços da rede de atendimento 

à mulher. Publique-se e encaminhe-se cópia desta Recomendação a todos os 

Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  

Brasília, 08 de março de 2007.  

Ministra Ellen Gracie  

Presidente24 

 

A intenção do legislador, quando propõe tribunal específico com competência 

ampliada, é proporcionar às mulheres violentadas acesso à justiça formal e de modo 

rápido. Para isso, vêm sendo disponibilizados recursos do Ministério da Justiça, por 

meio do Programa Nacional de Segurança Pública Com Cidadania (PRONASCI). 

                                                             
24

 Disponível em:   

 

<http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2007/03/noticia_viol/?searchterm=Recomendação nº 

9>.  Acesso em 30.10.2011. 
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Assim, a SPM fornece os dados abaixo sobre o poder judiciário no Brasil, a partir da 

vigência da  Lei Maria da Penha: 

Lei Maria da Penha no Poder Judiciário 

  

 

Fonte: SPM 

            Ano: 2010 

 

 

O pequeno número de juizados em funcionamento em todo país torna-se  

obstáculo à implementação integral da Lei Maria da Penha. Há incentivos para que essa 

realidade se altere, pois além do repasse de recursos do PRONASCI,  o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) também tem dado grande incentivo com o Fórum Nacional 
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de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), fórum que 

arregimenta juízes que estão em exercício nos JVDFM do Brasil. Assim: 

A concretização desses esforços pode ser vista nos Enunciados do 

FONAVID, que funcionam como diretrizes para a padronização dos 

trabalhos em todo o país e, no manual de rotinas e estruturação dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, lançado em 2010.25 
 

Muitas vezes os juizados não são criados, em razão de resistência dos Tribunais 

de Justiça Estaduais. A maioria dos estados possui apenas um Juizado, de acordo com a 

forma recomendada pela legislação.  A aplicação da Lei em referência tem se dado por 

meio de Varas Criminais e de Juizados Especiais Criminais adaptados.  Embora a 

infraestrutura desses juizados sejam no geral adequadas, há deficiência em relação às 

equipes multidisciplinares. Assim, como as equipes inexistem ou são muitas vezes mal 

preparadas, há limite ao acesso das medidas de proteção/assistência constantes na 

legislação. Além disso, não há defensores públicos disponíveis nesses juizados, a fim de 

acompanhar as mulheres nas audiências cíveis e criminais. Essa providência tem sido 

descumprida na maioria das vezes. A atuação do Ministério Público também é 

deficitária, sendo maior nas questões criminais.  Eis os números das Defensorias 

Públicas e do Ministério Público, segundo a SPM: 

 

                                                             
25 Disponível em: 

< http://www.observe.ufba.br/_ARQ/Juizados%20Viol%20Domestica.pdf >. Acesso em 30.10.2011. 

 

http://www.observe.ufba.br/_ARQ/Juizados%20Viol%20Domestica.pdf
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 Lei Maria da Penha na Defensoria Pública 

 

 

Fonte:  SPM 

Ano: 2010 
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 Lei Maria da Penha no Ministério Público 

 

Fonte:  SPM   

Ano:2010 

 De fato, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem sua 

atuação limitada em razão de diversas dificuldades, como os suprarrelacionados, mas há 

que se ressaltar a questão da permanência da visão tradicional da justiça, que se 

restringe à absolvição ou à condenação do réu. O intuito da lei é debelar o problema, 

mas por meio de equipe multidisciplinar que possa restabelecer o diálogo na família, 

com a reeducação do agressor. Essa intenção ainda está aquém do desejado, sendo um 

desafio a ser vencido.  
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 4.3  Auxílio à mulher vítima de violência 

 A Lei Maria da Penha previu medidas protetivas de urgência nos casos de 

violência doméstica e familiar, em seus Artigos 22 a 24, o que faz com que haja 

necessidade de disponibilização de diversos instrumentos, procedimentos e recursos 

humanos treinados, com o objetivo de  que a letra da  lei não seja apenas um 

alheamento, mas, ao contrário, tenha ações concretas voltadas para essa questão, por 

intermédio de políticas públicas, que possam minimizar os altos índices de violência 

doméstica e familiar. 

 De acordo com dados do IBGE, em 2009, dos 5.565 municípios brasileiros, 

1043 possuíam algum tipo de estrutura voltada para os temas femininos, o que 

representa 18,7%  do total de municípios. Destas, 262 tinham Casas Abrigos para o 

recebimento de mulheres vítimas de violência; 559 possuíam Centros de Referência; 

469 possuíam núcleos especializados de atendimento à mulher nas Defensorias Públicas 

e 274 tinham Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

 Conforme esse mesmo estudo, os municípios com maior parte desses serviços 

estão aglomerados na Região Sudeste (35,1%). As regiões mais débeis são a Norte e a 

Centro-Oeste. Abaixo, o quadro evidencia dados sobre as Casas Abrigos, que recebem 

mulheres em situação de violência: 

4.  CASAS ABRIGO 

  Total de 

Municípios 

Municípios 

com Casa 

Abrigo 

Abrigo com 

atendimento 

psicológico 

individual 

Abrigo com 

atendimento 

psicológico em 

grupo 

Abrigo com 

atendimento 

jurídico 

Abrigo com 

atendimento 

médico 

Brasil 5.565 262 137 89 109 125 

Norte    449   28   15 12   13   12 

Nordeste 1.794                   42   18 12   18   16 

Sudeste 1.668   92   47 31   36   43 

Sul 1.188   76   44 25   33   44 

Centro-

Oeste 

   466   24                        13   9     9   10 

Fonte: IBGE 

Ano: 2009 

  Convém ressaltar que 77% dos municípios com estrutura para tratar dos assuntos 

relativos à  mulher,  fazem-no com o mesmo órgão que trata de outros grupos, 
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principalmente idosos (86,1%), crianças e adolescentes (87,2%) e pessoas com 

deficiência (67,6%).
26 

 Segundo Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência, fornecida 

pela SPM: 

 Os Centros de Referência são estruturas essenciais do programa de 

prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, uma vez que visa 

promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por 

meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, 

jurídico, de orientação e informação) à mulher em situação de violência. 

Devem exercer o papel de articuladores dos serviços organismos 

governamentais e não-governamentais que integram a rede de atendimento às 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, em função da violência de 

gênero(...) (BRASIL, 2006) 

 

 Os Centros de Referência funcionam como forma de  abrandamento da situação 

de estresse psicológico, em que a vítima de violência provavelmente se  encontra, em 

razão do trauma sofrido. Logo, entende-se que tratamento concreto em situação de 

emergência pode dirimir os efeitos da crise pela qual a mulher passa, minimizando os 

danos provocados na autoestima, além de auxiliar na busca de determinados 

mecanismos de proteção por meios jurídicos.  

 As mulheres violentadas procuram o primeiro auxílio junto ao sistema de 

segurança pública. O Centro de Referência seria uma complementação ao atendimento, 

pois visa evitar a repetição da violência doméstica e familiar, oferecendo apoio jurídico 

e auxiliando no acompanhamento dos atos administrativos da polícia, como também em 

relação aos aspectos judiciais. 

 Além disso, os Centros de Referência devem estar preparados para ministrar 

cursos, promover palestras que expliquem a cultura machista predominante no Brasil, 

pois com profissionais preparados nesse sentido, muitos preconceitos podem ser 

desfeitos com a reeducação da vítima e do agressor. Além disso,  esses Centros podem 

promover cursos que qualifiquem os profissionais das Redes de Atendimento. 

 O profissional do Centro de Referência indica à mulher violentada os 

equipamentos e serviços da rede de atendimento, para que a resolução do caso concreto 

                                                             
26

 Disponível em: 

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/05/das-5565-cidades-brasileiras-apenas-397-tem-delegacias-da-

mulher12052010.html > . Acesso em 31.10.2011. 
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seja realizada de forma humana e qualificada, com a presença de profissional que atue 

na área.  

 Ainda, é responsabilidade dos Centros de Referência colher dados locais, a 

respeito dos atendimentos realizados, para que possam ser informados aos municípios, 

com vistas à elaboração de políticas públicas que possibilitem sanar os problemas 

detectados.  

 Por fim, a rede de enfrentamento contra a violência praticada no âmbito familiar 

e doméstico é composta por: 

a)  Agentes governamentais e não-governamentais formuladores, fiscalizadores e 

executores de políticas públicas para as mulheres, tendo como principal representante a  

SPM; 

b) ONGs feministas, movimentos de mulheres, conselhos dos direitos das 

mulheres; 

c) Serviços/programas voltados para a responsabilização dos agressores; 

d) Universidades, órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela 

garantia de direitos; 

e) Serviços especializados e não-especializados de atendimento às mulheres em 

situação de violência.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 As informações estão disponíveis em: 

< https://sistema3.planalto.gov.br//spmu/atendimento/atendimento_mulher.php?uf=DF >. Acesso em 

31.10.2011. 
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4.4  Análise da Jurisprudência – STF 

Em consulta ao Supremo Tribunal Federal  (STF), foram informadas as 

principais jurisprudências que vêm sendo firmadas, após a aprovação da Lei nº 

11.340/2006 – Lei Maria da Penha, às quais abaixo são sintetizadas, em razão dos 

prolixos acórdãos proferidos, cujo detalhamento não é escopo deste trabalho: 

a) Pedido de Habeas Corpus, em razão da renúncia da vítima à queixa impetrada 

contra ameaça de cônjuge – Ação Pública Condicionada – Lei nº 11.340/2006 – 

Representação – Recuo. A audiência prevista no Artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 

pressupõe a iniciativa da vítima, com vistas a afastar a representação, antes da denúncia, 

o que não aconteceu (HC 98.880): 

VOTO (Relator: Ministro Marco Aurélio) 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – 

ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e 

qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia 
contravenção penal, como é a relativa a vias de fato.  

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – 

AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. 

Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção 

versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico 

com esta última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o 

artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a 

mulher. 

No tocante ao alcance do artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, a encerrar o 

excepcional, o recuo na representação, atentem para o objetivo da norma não 

bastasse a redação revelada. A iniciativa quando ao recuo é sempre da vítima 

e a audiência prevista apenas ocorre quando formalizado o desejo de retratar-

se. Transcrevo, para efeito de documentação, o preceito: 

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

de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o 

juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do 

recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. (BRASIL, 2006) 

Vale salientar que, se assim não fosse, caso não dependesse a audiência da 

provocação da vítima, ter-se-ia, na designação desta com finalidade 
específica, verdadeiro induzimento a dar-se como insubsistente a 

representação. Indeferido a ordem.28 

                                                             
28 Disponível em: 

< http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628769 >. Acesso em 

24.10.2011 
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 A atitude do Supremo Tribunal Federal fortalece a denúncia, sem facilitar o ato, 

pois depende de solicitação de audiência com o juiz e a presença do Ministério Público. 

De outra forma, também não radicaliza, no sentido de não possibilitar a retratação da 

denúncia.  

b) Recurso ordinário em Habeas Corpus, devido à medida protetiva fixada em ação 

de separação de corpus, em razão do Art. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. O recorrente 

pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos 

movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de 

trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele 

processo (RHC 108560). 

VOTO (Relator: Ministro Ricardo Lewandowski): 

A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do 

conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se 

mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento 

destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. 

Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-

probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela 

mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo 

esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. Recurso Ordinário 

desprovido.33 

 As medidas protetivas de distância foram um avanço na tentativa de 

salvaguardar a integridade da vítima. São semelhantes às aplicadas nas leis americanas e 

podem servir de alerta à polícia, em razão de recidiva do agressor.  

c)  Recurso em Habeas Corpus, devido à condenação à pena de 15 dias de prisão 

simples, substituída por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à 

comunidade, em observância ao artigo 41 da Lei nº 11.340/2006 (proibição de aplicação 

da Lei nº 9.099/95). Contra a sentença foi interposta apelação perante o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A defesa sustentou, primeiramente, a não 

observância do artigo 89 da Lei nº 9.099, de 1995, discorrendo sobre a Lei nº 11.340/06 

e apontando o descabimento da vedação prevista no artigo 41 da Lei Maria da Penha. 

Requereu o retorno do processo à origem, a fim de viabilizar o benefício da suspensão 

condicional pelo Ministério Público.  
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Voto (Relator: Ministro Marco Aurélio) 

A família mereceu proteção especial da Constituição de 1988 – Capítulo VII 

do Título VIII – Da Ordem Social. A união estável entre o homem e a mulher 

é considerada como entidade familiar – artigo 226, § 3º, da Carta. Ante esse 

contexto e a realidade notada, veio à balha a Lei nº 11.340/2006, cujo 

objetivo principal é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos do § 8º do artigo 226 do Diploma Maior: 

Art. 226.[...] 

[...] 

§ 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. 

 

O artigo 7º da citada lei revela o que se entende como violência doméstica e 

familiar contra a mulher: não é só a violência física, mas também a 

psicológica, a social, a patrimonial e a moral. Deu-se concretude ao texto 

constitucional, com a finalidade de mitigar, porquanto se mostra impossível 

dissipar por completo, o que acontece Brasil afora. 

O paciente foi condenado presente o artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 – 

prática de vias de fato. A Defensoria Pública da União insiste no afastamento 

do disposto no artigo 41 da Lei nº 11.340/06, afirmando o conflito com o 

texto constitucional. O móvel seria o tratamento diferenciado. Ocorre que 
este veio a ser sinalizado pela própria Carta Federal no que buscada a 

correção de rumos. Mais do que isso, conforme o artigo 98, inciso I, do 

Diploma Maior, a definição  de infração penal de menor potencial ofensivo, 

submetendo-a ao julgamento dos juizados especiais, depende de opção 

político-normativa dos representantes do povo – os Deputados Federais – e 

dos representantes dos Estados – os Senadores da República.AURÉLIO 

No caso, ante até mesmo o trato especial da matéria, afastou-se, mediante o 

artigo 41 da denominada “Lei Maria da Penha”, a aplicabilidade da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995, aos delitos – gênero – praticados com 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Eis o teor do preceito: “Aos 

crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995. 

Dirão que o dispositivo contém referência a crime e não a contravenção 

penal, não alcançando as vias de fato. Fujam à interpretação verbal, à 

interpretação gramatical, que, realmente, seduzindo, porquanto viabiliza a 

conclusão sobre o preceito legal em aligeirado olhar, não consubstancia 

método seguro de hermenêutica. Presente a busca do objetivo da norma, tem-

se que o preceito afasta de forma categórica a Lei nº 9.099/95 no que, em 

processo-crime – e inexiste processo-contravenção–, haja quadro a revelar a 

violência doméstica e familiar. Evidentemente, esta fica configurada no que, 

valendo-se o homem da supremacia de força possuída em relação à mulher, 

chega às vias de fato, atingindo-a na intangibilidade física, que o contexto 
normativo pátrio visa proteger. 

Tenho como de alcance linear e constitucional o disposto no artigo 41 da Lei 

nº 11.340/2006, que, afim, se coaduna com a máxima de Ruy Barbosa de que 

a “regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam... Tratar com desigualdade a 

iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 

igualdade real”. O enfoque atende à ordem jurídico-constitucional, à procura 

do avanço cultural, ao necessário combate às vergonhosas estatísticas do 

desprezo às famílias consideradas a célula básica que é a mulher. 

Bem andaram o Juízo, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, 

estes dois últimos ao manterem o quadro decisório formalizado, que resultou 
na aplicação da pena de quinze dias de prisão simples substituída por 
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restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, aliás 

mera advertência a inibir a reiteração de prática das mais condenáveis.oto - 

MIN. MARCO AURÉLIO 
Indefiro a ordem, declarando a constitucionalidade (grifo nosso) do artigo 

41 da Lei nº 11.340/06, cuja importância para a preservação dos interesses 

maiores da sociedade equipara-se, se é que não suplanta, à dos avanços 

ocorridos com o Código Nacional de Trânsito, o Código de Defesa do 

Consumidor e a Lei de Responsabilidade Fiscal.29 

 

 O Supremo Tribunal Federal reafirma a intenção do legislador original, ao retirar 

a possibilidade de aplicação da Lei de Juizados Especiais Criminais, nº 9.099, de 1995, 

com o Art. 41, da Lei Maria da Penha. 

 

d)  Recurso de Habeas Corpus para relaxamento de prisão preventiva, em razão de 

agressor, inconformado com a separação e diante de tentativas frustradas de 

reconciliação, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, não havendo o crime se 

consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. O agressor está foragido. (HC 

101309)  

 

Voto (Relator: Ministro Ayres Brito): 

 

Indefere o pedido com base no Código Penal e outras normas, mas não 

explicita a Lei Maria da Penha. Entretanto o voto do Ministro Ricardo 

Lewandowski exara: E observo que a  Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340, 

no seu artigo 19, tendo em conta a fragilidade da mulher e a violência 

doméstica, fala inclusive em medidas protetivas de urgência que poderão ser 

concedidas pelo juiz, dentre os quais se encontra exatamente a prisão 

preventiva, com o fito de proteger a vítima. E me parece que, neste caso, esta 

é exatamente a situação. Acompanha o Relator e vota pelo indeferimento do 

pedido.
30 

                                                             
29 Disponível em: 

< http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1231117 >. Acesso em 

24.10.2011. 

30 Disponível em: 

< http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610595 >. Acesso em 

24.10.2011. 
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O STF afirma a possibilidade de prisão preventiva, com a finalidade de proteger 

a vítima, cumprindo disposição da Lei Maria da Penha, citada pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski, como também o Código Penal. 
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  4.5  Desafios e Problemas 

 Pesquisas da Fundação Perseu Abramo indicam que a violência contra o sexo 

feminino  situa-se em nível endêmico, uma vez que a cada 15 segundos uma mulher é 

espancada no Brasil. Dessa forma, a nação brasileira é a primeira colocada, 

mundialmente,  nesse tipo de violência, o que põe em relevo a aprovação da Lei Maria 

da Penha, considerada importante conquista pelo movimento feminista. Mas,  

atualmente,  após cinco anos de sua vigência, verificam-se bastantes desafios a vencer, 

para sua completa implementação. 

 Ainda que esse tipo de coação seja praticado no âmbito doméstico, acentua-se 

seu caráter público, vez que o efeito multiplicador dessa espécie de crime afeta toda a 

teia social, perpetuando o padrão familiar agressivo por gerações. Indubitavelmente, 

esse fenômeno se origina em protótipos sociais desiguais de gênero, como também de 

raça e de classe social, o que implica defender, primeiramente, políticas públicas que 

proporcionem educação de qualidade para todos. Tem-se aí nosso principal problema, 

pois nenhum governo até o presente momento encampou o desenvolvimento intelectual 

da população como prioridade. A irradiação do pensamento de equivalência entre 

homens e mulheres, tão fundamental para o exercício cabal da cidadania, precisa 

perpassar pelo debate de gênero.  

 Afora isso, ainda que as pesquisas apontem que a Delegacia da Mulher seria o 

órgão mais procurado pelas mulheres violentadas, sabe-se que os recursos humanos 

dessas instituições têm pouca diligência para captar a dinâmica desse tipo de ato, 

mesmo porque eles estão inseridos na mesma estrutura de crenças sociais que os 

agressores. É nessa cultura que desvaloriza as mulheres que se guiam os profissionais 

da área, pois, buscam-se solucionar conflitos domésticos com condutas eivadas de 

preconceitos, decorrentes de uma sociedade que sempre aclamou a superioridade 

masculina e que permite ao homem a possibilidade de corrigir a mulher e os filhos.  

 A Lei Maria da Penha pode obrigar o réu condenado por delito doméstico a 

participar de programas de reeducação e de acompanhamento psicossocial, ao passo que 

réus apenados por outros crimes não podem ser forçados a participar de cursos ou 

palestras nesse sentido. Acredita-se que o processo de conscientização do agressor a 
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respeito do quão ofensivo é a sua ação,  para a construção de uma família sadia, 

converte-se na melhor maneira de enfrentar a violência. A mulher consciente dessa 

realidade sente-se incentivada a denunciar o agressor, na tentativa de redimi-lo. 

Todavia, mesmo que a União, os Estados e os Municípios possuam competência 

concorrente para ofertar esses serviços, percebe-se difícil sua implementação. Por isso, a 

sociedade civil é convocada a suprir essa lacuna, por meio de programas universitários, 

Organizações  não-Governamentais (ONGs) e trabalhos voluntários, o que não atende a 

necessidade da população. No Brasil, temos aproximadamente 101 Centros de 

Referência e 119 ONGs, segundo informação do site da SPM (dados de 2007), mas 

possui 5.565 municípios (IBGE-2009). 

 Um dos maiores avanços da Lei Maria da Penha foi retirar  do âmbito dos 

Juizados Especiais Criminais, Lei nº 9.099/1995, a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, apontando outra alternativa que foi a possibilidade  de  criação dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – JVDFM. Contudo, houve 

impossibilidade da Lei, no sentido de impor a implantação dos juizados, em razão da 

competência constitucional estadual para tal. Como se depreende dos textos da norma, 

abaixo reproduzidos, limitou-se o legislador a facultar a criação dos juizados: 

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

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados (grifo nosso) 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 domestica e familiar contra a mulher. 

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que 

vierem a ser criados (grifo nosso) poderão contar com uma equipe de 

atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados 

nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.  

Art. 33. Enquanto não estruturados (grifo nosso) os Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as 

competências cível e criminal (...) (BRASIL, 2006) 

Assim sendo, para o total alcance dos propósitos da lei, torna-se necessária a 

instituição dos JVDFM, pelo menos um em cada comarca, mas a realidade brasileira 

torna custosa a realização desse ideal, mesmo porque, de acordo com a lei, os juizados 

precisam oferecer equipe de funcionamento multidisciplinar nas seguintes áreas: 

psicossocial, jurídica e de saúde (Art. 29), além de curadorias e serviços de assistência 

judiciária (Art. 34). Como o Art. 41 veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais (Lei 
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nº 9.099/1995), regra transitória estabelece que as Varas Criminais acumulem as 

competências cíveis e criminais, embora os profissionais que atuam nessa jurisdição não 

tenham conhecimento suficiente para aplicação das medidas protetivas, que são de 

maioria cível. Além disso, as Varas não têm apoio técnico multidisciplinar, o que 

facilitaria as providências de proteção à vítima.  

A aprovação da Lei foi sem dúvida um marco. Hoje muitas pessoas sabem da 

sua existência e qual o seu objetivo, mas poucos no Brasil conhecem o conteúdo dessa 

norma nos detalhes. O grande desafio no momento, além da manutenção da Secretaria 

de Política para as Mulheres, sem incorporá-la à Secretaria de Direitos Humanos, como 

tenciona o Executivo, de acordo com entrevista realizada com a Deputada Rosinha da 

ADEFAL, é a criação de políticas públicas nesse sentido. Com certeza, a 

conscientização da população vai acontecendo à medida que o Estado adota políticas 

públicas capazes de atender devidamente à mulher violentada. 

Com efeito, postura estatal que priorize a erradicação desse mal na sociedade 

impõe a existência de órgãos, operadores dos Direitos e demais profissionais treinados,  

além  de instrumentos públicos capazes de tornar a lei realidade na sociedade. 

Construção de casas abrigos em todo o Brasil é fundamental, pois grande parte das 

vítimas de violência se resguarda do direito de denunciar em função de dependência 

econômica. As defensorias públicas devem contar com números de defensores públicos 

suficientes para a prestação de apoio jurídico. A maioria dos equipamentos públicos está 

previsto na Lei, todavia encontra-se o Brasil, no momento, longe do ideal.  

Sem dúvida o movimento feminista continuará avançando na conscientização 

social da importância do tratamento igualitário entre homens e mulheres. Também se 

faz necessário engajar os homens nessa luta, a fim de que percebam as conseqüências da 

violência doméstica, para a costura do tecido social. Tudo isso se faz com políticas 

públicas que busquem prioritariamente esse respeito às diferenças.  
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 5   CONCLUSÃO 

 A Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – é resultado de demasiado 

empenho do movimento de mulheres, que lutou para incluir, na Constituição de 1988, 

dispositivo que introduzisse o combate à violência doméstica e familiar como dever do 

Estado, em razão das graves consequências produzidas, devido à convivência, 

principalmente dos filhos, em ambientes violentos. Além disso, o Brasil foi signatário 

de tratados internacionais em defesa dos direitos humanos femininos, o que amparou 

também a luta pessoal, de cerca de vinte anos, da homenageada Maria da Penha, vítima 

de duas tentativas de assassinato pelo, à época, marido, que a deixou paraplégica. 

 Considerada uma das três melhores leis do mundo pelo Fundo de 

Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, destaca-se por ter estabelecido 

alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais, 

com vistas a tornar o processo mais célere, além de tratar a violência de modo mais 

abrangente, incluindo, não só a agressão física, como também a psicológica, a sexual, a 

patrimonial e a moral. A tramitação da lei se deu em regime de urgência, passando 

primeiro pelas Comissões e depois pelo Plenário das duas Casas do Congresso 

Nacional, tendo sido aprovada em todas as instâncias por unanimidade.  É importante 

salientar os avanços obtidos com a inclusão da ampliação da Rede de Atendimento, que 

oferece às mulheres violentadas Casas Abrigos, Centros de Referência, Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, atendimento em Delegacias 

Especializadas e outros benefícios. 

 Analisadas as jurisprudências produzidas pelo STF nesses cinco anos de 

vigência da Lei, percebe-se total comprometimento dessa instituição com os propósitos 

originais da norma.  É fundamental ressaltar que há algumas tentativas de se fazer 

aplicar a Lei nº 9.099, de 1995, por ser mais branda nesse tipo de crime. Todavia, não 

tem  logrado  êxito tal espécie de recurso, o que aumenta a percepção de punição por 

parte da população, como também da seriedade com que o Estado pretende enfrentar 

tais delitos.  

 Ademais,  há vários projetos de lei, tramitando tanto no Senado como na 

Câmara, com vistas à alteração da Lei, especialmente no tocante a tornar esse tipo de 
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crime, nos casos mais graves,  em ação penal pública e  incondicionada  (sem 

possibilidade de renúncia da representação da ofendida), como também para a 

introdução de auxílio financeiro temporário à vítima de violência doméstica e familiar.  

Sem dúvida, a preocupação com o sustento dos filhos faz com que muitas vítimas 

recuem na denúncia. 

 A Lei Maria da Penha é bastante conhecida pela população, em função de sua 

finalidade principal, ou seja, o combate à violência doméstica e familiar contra a 

mulher,  embora seu conteúdo, em detalhes, seja pouco apreciado. Entretanto, os meios 

de comunicação têm se empenhado nesse sentido, por meio de reportagens, novelas 

televisivas, importantes por terem apelo popular que levam à reflexão e ao debate.  Mas 

o Estado oferece estrutura adequada para banir esse malefício do seio da sociedade? 

 Constata-se na aplicabilidade da lei a insuficiência da estrutura como principal 

obstáculo. Preliminarmente, os recursos humanos envolvidos em todas as etapas do 

processo são pouco treinados e orientados para lidar com todos os ângulos da situação, 

inclusive com as recorrentes retratações da queixa, que é feita, atualmente, perante 

audiência com o juiz e com a presença do Ministério Público, antes da denúncia. Afora 

isso, é conveniente ressaltar  que há resistência ao cumprimento da norma por parte de 

algumas instâncias do Poder Judiciário, pois entendem que há leis em vigor em 

abundância,   que tipificam essa espécie de crime, considerando a Lei Maria da Penha  

apenas repetição das demais. 

 Os dados mostram que há insuficiência de equipamentos públicos para o 

atendimento das mulheres violentadas.  Existe maior oferta de serviços governamentais 

nas regiões mais desenvolvidas, como a Sudeste e a Sul, conquanto com funcionamento 

inadequado e sem prestação de serviço 24 h, como seria fundamental no caso da 

delegacia da mulher. As demais regiões, obedecendo ao tradicional perfil das 

desigualdades brasileiras, possuem muito pouca condição de resposta à questão.  

 A letra da Lei não é panacéia para todos os males, mas não se pode olvidar que 

possui caráter pedagógico, essencialmente devido à regulação de comportamentos 

futuros, como também em relação à promoção do debate sobre a importância do 
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incremento da penalização, para esses casos de nefastas consequências sociais, como a 

violência doméstica e familiar. 

 A Lei Maria da Penha é ainda recente, mas já ocasionou maior conscientização à 

população a respeito da gravidade da questão da violência doméstica e seus respectivos 

resultados, além de evidenciar a importância da intervenção do setor público nessas 

contendas. Graças à exposição pública da situação dramática de impunidade que vivia 

Maria da Penha Maia Fernandes, sucedeu esse avanço para as mulheres vitimadas por 

seus companheiros/maridos e familiares. 

 A partir dessa pesquisa, muitos estudos podem ser implementados, como  acerca 

da conceituação da agressão psicológica e suas consequências,  filhos oriundos de lares 

violentos e transtornos de personalidade, origem histórica da violência contra a mulher, 

políticas públicas relacionadas ao cumprimento da Lei Maria da Penha e outros.   
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6   ENTREVISTAS  

MORAES, Deputada Flávia Moraes (PDT/GO).  

1. Em sua opinião como está atualmente a aplicabilidade da Lei Maria da Penha? 

A Lei Maria da Penha está com cinco anos de existência. É uma lei muito ampla, muito 

abrangente. Hoje eu acredito que ela já deu o primeiro passo, mas  não está, ainda, 

totalmente efetivada, até porque ela envolve muitos atores. Então nós precisamos 

ampliar a rede de Juizados Especiais da Mulher e de Delegacias da Mulher, para 

conseguir atender a demanda. Precisamos criar o Centro de Apoio a Mulher, que está 

previsto na Lei Maria da Penha, que são os centros de atendimento à mulher que 

denuncia. No meu estado, Goiás, nós temos apenas um centro (CEVAM). Há poucos 

dias foi inaugurado outro Centro em um Município (CEREM), mas isso com certeza 

não atende a demanda. Agora há necessidade de articular essa rede de proteção e de 

aplicação, para que a lei realmente possa ser efetivada. Hoje, nós estamos trabalhando 

com a possibilidade de criar um mecanismo dentro do CAD único do programa Bolsa 

Família, para que a mulher, vítima de violência, possa imediatamente receber os 

recursos do programa, porque muitas vezes o agressor é o provedor. Então, a mulher 

não denuncia porque ela tem medo de faltar o leite dos filhos e acaba aceitando a 

condição de violência, como uma forma de sobrevivência dela e dos filhos, da sua 

família. Isso, muitas vezes, faz com ela não denuncie, e a lei não é aplicada por isso. 

Esse item, nesse programa, teria que atender prioritariamente essas mulheres e 

imediatamente. Ela não pode esperar dois meses para isso. 

2.  Existe algo previsto em termos orçamentários? 

Não, mas não precisa. Não há necessidade de aumento de previsão orçamentária. O 

programa já existe e é uma questão de priorização de atendimento. Hoje, as pessoas que 

vão se cadastrar no programa bolsa família fazem o cadastro e ficam na lista de espera 

para conseguir ingressar no programa. Eu acredito que o número de mulheres a serem 

atendidas não seria grande. A expressão “cadastramento” dessa mulher, vítima de 

violência, poderia ser colocado por meio de um código, que identifique que ela 

realmente denunciou, que existe mesmo um boletim de ocorrência. Isso faria com que 

ela fosse imediatamente incluída no programa. Esse é um programa que movimenta 

bilhões e que realmente poderia dar prioridade a essas mulheres, até porque não é um 

número quantitativo tão grande. Essa é uma questão de prioridade, porque pior do que 

viver na miséria, é viver na miséria com violência. Sei que esse governo tem 

sensibilidade para isso. A Ministra Teresa Campello está interessada nisso e existe uma 

equipe técnica que está trabalhando nessa causa, criando um novo campo no cadastro 

único, para identificar a mulher vítima de violência. Em breve teremos um resultado, até 

porque os recursos, para isso, são mínimos, para uma causa e para um resultado 

gigantesco na aplicação da Lei Maria da Penha. Sem esse suporte, a situação fica a 

mesma, o medo da denuncia e da falta de recursos continua. 
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3.  Na sua opinião, quais são os principais desafios da Lei? 

É justamente essa infraestrutura... A estruturação dessa rede de proteção... Não adianta 

só aprovar uma lei, se ela não tiver condições de aplicabilidade! Acaba ficando no 

papel, como muitas outras leis que não são efetivas. Precisamos justamente de recursos 

do orçamento, para  que se possa efetivar toda essa rede de proteção e de retaguarda 

para aplicação da lei.  

4.  Você entende que os membros do Judiciário estão preparados para aplicação da 

Lei Maria da Penha? 

Sim, cada vez mais eles estão sendo chamados para isso. Existe ainda um machismo 

muito grande para alguns, que acham até que “tem mulher que gosta de apanhar”, que 

tem mulher que faz a denúncia e depois ela mesma retira. Então ainda não tem aquele 

olhar para entender a situação, mas temos muitas mulheres hoje ocupando o judiciário e 

também a polícia civil, que são delegadas. Acho que hoje não é tão difícil o 

entendimento da importância dessa lei. Nós precisamos é de Varas Especiais nos 

Estados. No meu estado mesmo, nós reunimos sete deputadas estaduais para aprovar a 

reforma do judiciário. São atitudes como essa que ajudam a questão da mulher.  
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LOPES, Ministra Iriny. 

1.       Como a senhora vê a situação da mulher no Brasil? 

Penso que a eleição da Presidenta Dilma força a sociedade a discutir o tema das 

mulheres mais do que no período anterior. Entretanto isso passa a falsa impressão de 

que a igualdade já está atingida. E isso é extremamente perigoso. O fato de discutir mais 

a questão das mulheres, o fato de ter mais espaço para esse debate, não nos garante 

nenhuma condição de igualdade. Nós elegemos uma mulher presidente da república, 

mas nós não elegemos metade das governadoras, não elegemos 30% de mulheres no 

Congresso brasileiro. Nós não ampliamos o número de deputadas estaduais. Não é 

automático que as coisas aconteçam, por isso a reforma política é tão importante para 

nós, mulheres. Discuti com o relator Henrique Fontana a questão da paridade e  da 

necessidade de alternância nas listas. O relator diz que irá procurar uma conjunção para 

aprovação da reforma, porque considera um passo fundamental na política brasileira a 

consecução desse avanço. Acho que o Congresso brasileiro precisa aprovar uma 

reforma urgente. Precisa suprimir da legislação todo e qualquer possibilidade de 

discriminação e posições desiguais na disputa política eleitoral. Nós precisamos levar 

em consideração que a mulheres brasileiras são a maioria da população. Não há 

democracia real onde a maioria da população está subrrepresentada. Por isso apoiamos 

emendas no sentido da busca da alternância e da paridade. 

2.        Qual a sua opinião sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha? 

A aplicabilidade da Lei Maria da Penha continua muito vulnerabilizada no país. É 

preciso a ampliação dos juizados especializados, agilidade do judiciário no julgamento 

dos processos, é preciso envolvimento maior dos governos estaduais para garantir o 

funcionamento da rede de proteção e prevenção, além da Constituição e do respeito à 

notificação compulsória para identificação dos casos de violência. Então esses são 

pontos que ainda precisam melhorar muito. A lei é fantástica. Eu não acho que ela deva 

ser alterada, porque é muito boa, mas nós precisamos melhorar muito a eficácia de seu 

cumprimento.  
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ADEFAL, Rosinha da (PT do B de AL). 

1. O que resultou a Lei Maria da Penha, a partir de 2006? 

Eu acho que falta investimento por parte do governo para que a lei seja de fato aplicada, 

porque não é só pegar o agressor e colocar na cadeia... Mas quais os instrumentos 

públicos, quais os equipamentos que precisam acontecer no Brasil inteiro? Tipo as 

delegacias, os juizados, a capacitação dos funcionários... 

2. Já existem essas delegacias? 

Sim, mas em número muito pequeno. Inclusive em São Paulo, que era um modelo para 

o resto do país, as delegacias estão sendo extintas, por uma dificuldade de estrutura da 

polícia civil. Para mim, o que falta é isso. Também o entendimento por parte do 

Judiciário do que realmente é a lei. Eu vejo que o Ministério Público já entendeu qual é 

o objetivo da lei, que de fato não é só punir, é  reeducar, é proteger tanto a vítima como 

o agressor. O judiciário ainda resiste à aplicação da lei. Vejo que isso é por puro 

preconceito, por machismo, que, infelizmente, é cultural no nosso país e que não vai 

mudar do dia para noite. Não é com a lei que a gente muda a cultura, leva tempo. A lei é 

o caminho, é o começo... Só a aprovação dessa lei já é um avanço enorme. A Câmara 

tem a Procuradoria Especial da Mulher. A gente está com um projeto muito bom, 

inclusive financiado pelo Banco Mundial, para  criar procuradorias especiais nas 

Assembleias e nas Câmaras dos Estados. Qual o objetivo disso? Que a gente faça o 

Legislativo pensar dessa forma. O Legislativo no Brasil inteiro. A gente precisa estar 

unidos nas três esferas de governo, nos três níveis de governo: judiciário, legislativo e 

executivo; o municipal, o estadual e o federal. Nós precisamos fazer essa união de 

forças. O movimento civil, da sociedade civil de uma forma geral,  é quem tem feito as 

coisas acontecerem, por conta da mobilização e da cobrança. Se não fosse a sociedade 

cobrando, as coisas não aconteciam.  A gente sabe que não é por pura vontade do 

Executivo que as coisas acontecem. É pela cobrança da população. Há ainda muita falta 

de conhecimento por parte dos operadores do Direito. Para o resto do mundo, a Lei 

Maria da Penha é tida como a terceira melhor lei de gênero do mundo. Mas por que aqui 

a gente não tem resultados? Aí tem toda uma questão social, que é não só ter a coragem 

de fazer a denúncia, mas analisar o contexto de tudo isso. Algumas pessoas dizem que a 

lei não pegou, porque o número de denúncias diminui, enfim aquela coisa toda... Para 

mim isso é falácia! Claro que os dados e as estatísticas apontam dessa forma, mas o por 

que isso aconteceu? Talvez porque a lei seja conhecida, e as pessoas hoje tenham mais 

medo de praticar violências. Outro dia a lei foi aplicada num casal de homossexuais, 

duas mulheres, e que uma delas bateu, e a outra foi denunciar... Mas é esse o objetivo! 

Isto também é violência doméstica, seja quem for o agressor. Nós estamos evoluindo na 

nossa cultura em aceitar o casamento do mesmo sexo. A violência não aconteceu? Então 

a lei tem que ser aplicada.  
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3.  E as políticas públicas em termos orçamentários? Elas vêm acontecendo? 

Não. A gente teve acesso ao PPA - Plano Plurianual e ao Orçamento para 2012 e 

percebemos que o órgão maior, para que a gente consiga fazer articulação e a execução 

de algumas ações, que é a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, recebeu 

menos recursos. Antes ela tinha três programas. Se esse PPA e esse orçamento forem 

aprovados, a Secretaria vai cair para um programa. O que a gente percebe é que a 

Secretaria de Direitos Humanos aumentou bastante os recursos. Os rumores nos 

corredores do Executivo e do Legislativo são de que há possibilidade de se transformar 

num grande Ministério de Direitos, acabando com a Secretária Especial de Políticas 

para as Mulheres e a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, 

aglutinando tudo num mesmo Ministério. Eu vejo isso como um retrocesso, pois há 

perda de foco. Direitos humanos já são muito amplos: tem a questão indígena, tem a 

questão da deficiência, do idoso, da criança, do jovem, dos crimes políticos. É muito 

ampla a questão de direitos humanos. Se você coloca a questão racial e a questão da 

mulher dentro de um grande ministério, você tem menos recursos, menos técnicos na 

área, enfim a gente já cresceu quando saiu do Ministério da Justiça e passou para os 

Direitos Humanos. Cresceu mais quando ganhamos uma Secretaria só com esse tema. E 

agora retroceder? Isso é uma perda! A participação da Coordenadora Janete Pietá, da 

bancada de líderes, é o que dá força. A gente sabe que tudo é decidido no Colégio de 

Líderes da Câmara. Se a Secretaria continuar perdendo recursos... Sendo o órgão que 

articula e executa algumas ações... É ela que faz a pressão no judiciário, no executivo e 

no próprio legislativo, para que as coisas referentes à questão de gênero aconteçam. É 

por isso que eu digo que falta investimento nessa área... Nesse mundo capitalista, sem 

recursos, a gente não faz nada. A gente fala da participação das mulheres na política... O 

sistema de cotas foi um passo grande, a gente já avançou, quer avançar mais com essa 

reforma política, pleiteando a paridade. É um pensamento meu de que a gente só vai 

conseguir quando nós alcançarmos a isonomia econômica, essa igualdade de 

financiamento, por isso que eu defendo o financiamento público, porque a gente tem 

mulheres que pleiteiam seguir essa carreira política, que são mobilizadas, são 

articuladas, mas na hora de uma grande campanha política não se tem recursos. Os 

homens estão na frente, por uma questão cultural também. E olha que somos a maioria 

da população do país. Para mim está faltando duas coisas para que a Lei Maria da Penha 

seja melhor aplicada: investimentos e treinamento para os operadores do Direito. Não 

concordo quando as pessoas dizem que a lei não pegou. Ela pegou sim, nós avançamos 

muito, precisamos avançar na implantação desses equipamentos, porque eles é que vão 

dar aplicabilidade à lei. A justiça comum é morosa. Nas delegacias, a gente sabe as 

dificuldades que se tem, e se você não tem profissionais capacitados... Você chega lá e é 

aquela coisa de que homem diz assim: “mulher gosta de apanhar... “ Isso é cultural e 

precisa mudar! 
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