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I - Intróito
A Lei nº 11.340/06, que teve iniciada a

sua vigência em 22 de setembro de 2006,
pintou com novas cores, com a clara in-
tenção de conceder maior proteção à mu-
lher, as hipóteses de violência doméstica.

Inicialmente, deve-se esclarecer que
a análise do tema requer grande cuida-
do porque desperta discursos apaixona-
dos, onde predomina o maniqueísmo.
Portanto, desde logo cumpre advertir
que o texto se dirige ao questionamento
da constitucionalidade e da eficácia de
um determinado dispositivo de lei, sem,
com isso, ignorar a necessidade da tute-
la do cônjuge diante das práticas discri-
minatórias, mormente as praticadas
mediante violência.

O novo diploma em apreço insere no
âmbito da violência doméstica contra a
mulher a ação ou omissão que cause mor-
te, lesão, sofrimento físico, sexual, psico-
lógico e dano, causados no ambiente fa-
miliar, entendendo por tal qualquer rela-
ção íntima de afeto, independente da op-
ção sexual, onde as pessoas convivam ou
tenham convivido.(1) Noutros termos,
para efeito da lei, está em sua esfera de
proteção a família tradicional, que se ori-
gina do casamento; a família que brota
da união estável e até mesmo aquela que
surge das relações homossexuais ou a fa-
mília monopariental.

O art. 44 do diploma legislativo em
comento trouxe aumento de pena ao art.
129, § 9º CP, elevando a pena máxima do
delito para três anos, afastando-o, com
isso, do rol dos crimes de menor poten-
cial ofensivo. Tanto é assim que a nova
lei prevê a criação de juizados de violên-
cia doméstica e familiar retirando a te-
mática do âmbito dos juizados especiais
criminais, outorgando competência ao
juízo criminal comum para a aplicação
da Lei nº 11.340/06 até a criação de tais
órgãos (artigos 14 e 33).

Além disso, o artigo 41 da Lei nº 11.340/
06 trouxe expressa vedação a aplicação
da Lei nº 9.099/95 “aos crimes praticados
com violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena previs-
ta”. A determinação não é sem relevân-
cia, mesmo diante do aumento de pena
estabelecido no art. 44, eis que existem
dispositivos da Lei dos Juizados Espe-
ciais que se aplicam aos delitos que estão
além de sua competência, como a sus-
pensão condicional do processo, que se-
riam atingidos pela vedação menciona-
da, além do que há infrações penais que
continuam sendo de menor potencial
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ofensivo mesmo que praticados no âm-
bito da violência doméstica, como a amea-
ça, por exemplo.

Este artigo, quando veda a aplicação
da Lei nº 9.099/95 aos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, soa
inconstitucional, sendo este o objeto da
controvérsia.

II - Fundamentos para a
II - inconstitucionalidade

Em primeiro lugar, merece destaque
o fato de que a Constituição da Repú-
blica igualou, em direitos e deveres, ho-
mens e mulheres, especialmente no que
concerne à sociedade conjugal (artigo
226, § 5º, CF).

Depois disso, é bom ver que no tocan-
te aos filhos, sejam eles homens ou mu-
lheres, havidos ou não na constância da
união ou adotivos, a igualdade é prevista
no artigo 227, § 6º da Lei Maior.

Ao nosso aviso, aí está, portanto, a pri-
meira razão para a inconstitucionalidade.

Quando a lei menciona sobre a vio-
lência doméstica contra a mulher não
está dispondo única e exclusivamente
sobre a mulher que é agredida pelo mari-
do ou companheiro. Neste contexto de
relações está a violência exercida por pais
contra filhas ou, ao contrário, dos filhos
contra a mãe.

Criou o legislador infraconstitucional
duas situações distintas, deixando de lado
a isonomia constitucional.

Exemplificadamente, imagine que a
filha é agredida pelo pai causando lesão
corporal. Responderia o pai pelo crime
do artigo 129 do Código Penal, com a
nova pena prevista pelo artigo 44 da
nova lei, sem direito a aplicação de
qualquer instituto despenalizador da
Lei nº 9.099/95, sendo a ação penal pú-
blica incondicionada.

Trocando de figuras, imagine a agres-
são do pai contra o filho, irmão da mu-
lher que havia apanhado no parágrafo aci-
ma. Responderá também o pai pela in-
fração do artigo 129 do Código Penal,
com a nova sanção imposta pela Lei nº
11.340/063. Todavia, como o artigo 41 da
nova Lei nº 11.340/06 estabelece que não
se aplica a Lei nº 9.099/95 aos casos de
violência familiar e doméstica contra a
mulher, neste segundo caso a ação penal
seria pública condicionada a representa-
ção e seria possível, em tese, a suspensão
condicional do processo.

A mesma teratologia seria aplicada no
caso do filho que ameaça a mãe e o pai.
Na ameaça contra a mãe não se aplica a

Lei nº 9.099/95, ao revés do que ocorre na
violência perpetrada contra o pai.

E mais: não se pode deixar de lado as
relações homoafetivas, que passam a ser
reconhecidas no território nacional, se-
guindo a evolução legislativa do mundo
ocidental.

Salvo melhor juízo, não é preciso mui-
to esforço para se perceber que a legisla-
ção infraconstitucional acabou por tra-
tar de maneira diferenciada a condição
de homem e mulher e o status entre filhos
que o poder constituinte originário tra-
tou de maneira igual, criando, aí sim, a
desigualdade na entidade familiar.

Neste ponto, se a ratio da legislação é
o maior dever de cuidado existente en-
tre aqueles que convivem em relação de
afeto, que justifica, sem dúvida, pena
agravada, não há motivo para distinguir
a vítima pelo gênero, nem como fazê-lo
sem incorrer em inconstitucionalidade.
Mesmo supondo que tal proibição traz
maior proteção à mulher, e que esta, em
regra, é a vítima das agressões no âmbi-
to familiar, não há porque excluir desta
proteção as pessoas pertencentes ao ou-
tro gênero, quando, em casos minoritá-
rios, a agressão existisse. Dito de outra
forma: no que a exclusão da violência
doméstica como um todo, sem distin-
ção de gênero, da aplicação da Lei nº
9.099/95, diminuiria a proteção da mu-
lher, em relação à forma atual da reda-
ção do dispositivo?

Indo mais adiante, outro ponto que leva
a inconstitucionalidade do artigo acima
citado guarda referência com a hierar-
quia dos bens jurídicos auferidos pela
Constituição da República.

Na cabeça do artigo 5º da Magna Car-
ta, o constituinte estabeleceu a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, segurança e propriedade.

Tal disposição em seqüência não é
aleatória. Isto significa dizer que o direi-
to à vida está em primazia sobre os de-
mais. Em outras palavras, a vida é o bem
jurídico de maior valor para o ser huma-
no na escala constitucional.

Acontece que, já de algum tempo, o
legislador infraconstitucional vem ado-
tando a técnica da criação de microssis-
temas no ordenamento jurídico, estabe-
lecendo, no mais das vezes, cinturões de
proibições penais.(2) Em que pese a sua
proliferação, a técnica de criação de mi-
crossistemas, mormente em direito pe-
nal é arriscada, pois freqüentemente vio-
la a sistematicidade e agride o princípio
constitucional da proporcionalidade.A
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É exatamente o que se vê na lei em
análise.

É visivelmente desproporcional que no
crime de aborto consentido, que protege o
bem jurídico vida, seja permitido o sursis
processual previsto na Lei nº 9.099/95 e na
hipótese de ameaça no âmbito familiar
contra a mulher não seja possível a aplica-
ção de qualquer dos institutos despenali-
zadores da Lei nº 9.099/95.

Em resumo, o que se quer atestar é a
subversão dos valores auferidos pela
Constituição da República aos bens jurí-
dicos, daí porque também a pecha de in-
constitucionalidade.

Pela vereda de razões expostas, advoga-
se a inconstitucionalidade do artigo 41 da
Lei nº 11.340/06, devendo ser aplicada a
Lei nº 9.099/95, tanto na sua parte proces-
sual como material (obviamente que só
será possível aplicar a parte material em
sua integralidade às infrações penais de
menor potencial ofensivo), às hipóteses de
violência familiar e doméstica contra a
mulher, sem preconceitos aos princípios e
valores constitucionais estabelecidos e
implícitos, entendimento este que, aliás,
foi estampado na ementa nº 82 do III En-
contro dos Juízes de Juizados Especiais e
de Turmas Recursais do Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro.

III - Considerações finais
Infelizmente, o que se verifica é a cons-

tante ausência de uma política pública
criminal, através da ratificação de uma
legislação de emergência, com forte ape-
lo à sua função simbólica. Ainda que se
conclua pela existência e utilidade da efi-
cácia simbólica da lei, o fato é que esta
possui limites, devendo ser usada com
parcimônia, sob pena de um procedimen-
to autofágico, pois, diante da pluralidade
exacerbada da legislação, os mecanismos
de persecução penal apresentam capaci-
dade reduzida de realização do plano de
criminalização, e, por conseqüência,
atuam de forma mais seletiva, pondo em
xeque a credibilidade do sistema que, por

sua vez, é componente indispensável da
eficácia simbólica da norma.

No momento em que se desnuda a
ineficácia do sistema penal, mormente no
que toca aos crimes que compõem a de-
linqüência(3) e que, em regra, estão fora
das categorias atingidas pela Lei nº 9.099/
95, não há como compreender que o le-
gislador pretenda resolver, seriamente, o
problema da violência doméstica recor-
rendo, de forma discriminatória e incons-
titucional, ao mesmo procedimento que
insiste em criticar.

O discurso do “mais do mesmo” já foi
objeto suficiente de demonstração na lite-
ratura especializada,(4) para que se preten-
da apresentá-la com foros de novidade. A
questão passa a ser pragmática: enquanto
o País não consegue se retirar deste círcu-
lo vicioso, o problema criminal avulta, sem
que se possa saber até quando o quadro
será reversível sem o recurso a práticas
exterminatórias. 

Notas

(1) BRASIL. Lei nº 10.340, de 7 de agosto de 2006.
Disponível em «http://presidencia.gov.br».
Acesso em 13 jan. 2006.

(2) ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Di-
reito Penal, 2ª ed., Lisboa: Vega, 1993.

(3) SILVA, Jorge da. Segurança Pública e Polícia:
Criminologia Crítica Aplicada, Rio de Janeiro:
Forense, 2003.

(4) FOUCAULT, Michel. “Estratégia poder-sa-
ber”, Coleção Ditos & Escritos, v. IV, trad. de
Vera Lúcia Avellar Ribeiro, Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2003.

João Paulo de Aguiar
Sampaio Souza

Mestre em Direito em Políticas Públicas
e Processo pela Faculdade de Direito

de Campos e defensor público no
Estado do Rio de Janeiro

Tiago Abud da Fonseca
Mestrando em Políticas Públicas e Processo

pela Faculdade de Direito de Campos e
defensor Público no Estado do Rio de JaneiroA

 A
P

LI
C
A

Ç
Ã

O
 D

A
 L

E
I 

N
º 

9
.0

9
9
/9

5
 N

O
S
 C

A
S
O

S
 D

E
 V

IO
LÊ

N
C
IA

 D
O

M
É
S
TI

C
A

 C
O

N
TR

A
..
.

João P
aulo de A

guiar S
am

paio S
ouza e Tiago A

bud da Fonseca

PARTICIPEM DO BOLETIM

O Boletim está aberto à colaboração de todos para receber artigos a serem
publicados e, também, decisões de primeira e segunda instâncias — que podem ser

publicadas na íntegra ou resumidas, a critério da Coordenação do Boletim.
Os trabalhos enviados devem ser inéditos e conter, no máximo,

6.700 caracteres, contados os espaços.
As demais regras para publicação encontram-se em nosso site, assim como podem ser

obtidas no próprio Instituto, por telefone, e-mail ou pessoalmente.
Sugestões e críticas também são bem-vindas, uma vez que a colaboração dos
associados é de suma importância para o aprimoramento do nosso Boletim.


