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A Lei Maria da Penha buscou tutelar de 
forma específica a mulher, vítima de violên-
cia doméstica, familiar e de relacionamento 
íntimo, instituindo tratamento jurídico 
diverso daquele contido no Código Penal, 
porque delimita, quanto à sua aplicação, o 
sujeito passivo das modalidades de agressão, 
que só pode ser a mulher. 

Não se pode deduzir, porém, que a mu-
lher seja a única e exclusiva vítima potencial 
ou real de violência doméstica, familiar ou de 
relacionamento íntimo. Também o homem 
pode sê-lo, tanto empírica quanto norma-
tivamente, conforme, aliás, se depreende 
da redação do § 9º do art. 129 do Código 
Penal, que não faz restrição a respeito das 
qualidades de gênero do sujeito passivo, o 
qual pode abranger ambos os sexos.(1) O que 
a lei delimita são as medidas de assistência e 
proteção, as quais, em princípio, são aplicá-
veis somente à vítima mulher. 

Souza traduz, em sua obra, o conceito de 
sujeito passivo e sujeito ativo, assinalando 
para este último duas correntes. A lei, em 
várias partes de seus dispositivos e, espe-
cialmente, em seu preâmbulo, deixa claro 
que o sujeito passivo reconhecido por ela é 
apenas a mulher. Tanto a mulher que já não 
mais conviva com a pessoa responsável pela 
agressão quanto aquela que nunca tenha 
convivido, mas que tenha mantido ou man-
tenha uma relação íntima com o agressor ou 
agressora, podem figurar no polo passivo, 
não importando que ocorra somente no 
âmbito doméstico, mas fora dele. Quanto 
ao sujeito ativo, há divergências. Uma pri-
meira corrente defende que, por tratar-se de 
crime de gênero cujos fins principais estão 
voltados para a proteção da mulher vítima de 
violência, no polo ativo pode figurar apenas 
o homem e, quando muito, a mulher que, 
na forma do parágrafo único do art. 5º da 
Lei, mantenha uma relação homoafetiva 
com a vítima.(2) Já a segunda corrente, que 
é a defendida por Souza, juntamente com 
Gomes e Bianchini,(3) entende que será 
mais coerente incluir-se como sujeito ativo 
tanto o homem quanto a mulher. Com isso 
se dará menos ensejo a possíveis arguições 
de inconstitucionalidade, pois passa a tratar 
igualmente homens e mulheres, quando vis-
tos sob a ótica do polo ativo, resguardando a 
primazia à mulher apenas enquanto vítima. 
Essa corrente defende que a ênfase princi-
pal da lei não está na questão do gênero do 
agressor, que tanto pode ser homem como 
mulher. 

Aqui, defende-se uma terceira corrente. A 
Lei deve ser tratada como uma lei de gênero, 

que se destina a proteger a mulher, em face 
de sua fragilidade dentro de um contexto 
histórico, social e cultural. Mas admite-se 
estender suas medidas protetivas, também, 
em favor de qualquer pessoa 
(sujeito passivo), desde que 
a violência tenha ocorrên-
cia dentro de um contexto 
doméstico, familiar ou de 
relacionamento íntimo. Nesse 
caso, a pessoa a ser protegida 
pode ser tanto o homem 
quanto a mulher.

Dias prevê a possibilidade 
de o sujeito passivo não ser 
necessariamente a mulher, 
quando a lei institui mais uma 
majorante ao crime de lesão 
corporal em sede de violên-
cia doméstica, se o crime for 
cometido contra pessoa por-
tadora de deficiência. Justifica 
que, em se tratando de deficiente físico, 
como sujeito passivo de uma lesão corporal, 
a pena será aumentada de um terço, seja 
aquele homem ou mulher.(4)

A finalidade da posição aqui adotada é 
considerar como sujeito passivo tanto ho-
mem quanto a mulher, independentemente 
de tratar-se de pessoa portadora de deficiên-
cia. Para dar efetividade à lei, no sentido de 
conferir mais garantias aos sujeitos passivos, 
a doutrina, a jurisprudência e as autoridades 
competentes atuam de forma positiva dian-
te das novas necessidades que surgem. A Lei 
foi criada nos termos do art. 226, § 8º, da 
CF/88, que inseriu em seu texto a proteção 
à família, na pessoa de cada um dos que a 
integram, quanto à criação de mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas 
relações. Não é a entidade familiar, em si, 
a que o Estado prestará assistência, mas 
ao marido, à mulher, aos filhos, segundo 
as necessidades de cada um, até mesmo 
em contraposição aos outros membros 
familiares.(5) A sociedade deve cobrar do 
Estado atuação efetiva na implementação 
de medidas que promovam a extinção da 
violência. Em alguns Estados, Varas Espe-
cializadas de Violência Contra a Mulher 
já se encontram em funcionamento para 
dar efetividade à proteção constitucional, 
conferindo ao Legislativo a possibilidade 
de criação de norma específica, capaz de 
garantir as condições para chancelar de-
terminadas situações cautelares a serem 
providas pelo Judiciário. O Estado passa 
a atuar no combate à violência contra a 
mulher, propondo alternativas para essas 

demandas; alternativas estas, não só para as 
mulheres vítimas de violência e que precisam 
de proteção, mas também para todos os mem-
bros que integram a família, sob o respeito 

do Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana. 

É imperioso que se esten-
dam os benefícios da Lei aos 
discriminados que solicita-
rem proteção ao Judiciário, 
caso a caso, pois há interesse 
de agir, e o Judiciário não 
pode negar a prestação juris-
dicional. Ademais, será que 
existe a possibilidade de apli-
cação analógica das medidas 
protetivas da Lei em favor 
do homem? Ou será caso de 
uma interpretação extensiva? 
A analogia no Direito Penal 
é proibida quando for utili-
zada de modo a prejudicar o 

agente, seja ampliando o conteúdo dos tipos 
penais incriminadores, a fim de abranger 
hipóteses não previstas expressamente pelo 
legislador, uma vez que um fato não definido 
em lei como crime estaria sendo considerado 
como tal, seja estendendo seus elementos 
para além de sua própria natureza. Ainda 
que o fato possa ser moralmente reprovável, 
ou que os enunciados normativos sejam dú-
bios ou insuficientes em face dos objetivos 
sociais ou morais, o direito não pode servir 
de instrumento da política, da ideologia 
ou mesmo dos sentimentos; só pode atuar 
de conformidade com os estritos limites 
da legalidade e conforme a natureza das 
coisas. Atendendo a uma forma precisa de 
interpretação, nada impede que as medidas 
protetivas da lei sejam aplicadas. Isto porque 
se as medidas de proteção de natureza não 
penal devem englobar a pessoa, como tal, 
será possível estender seus benefícios igual-
mente a todos os que se situem no mesmo 
contexto de proteção. 

Tais medidas não têm um caráter efetiva-
mente penal, mas sim civil, com abrangência 
no direito de família e no direito administra-
tivo, setores esses que admitem uma interpre-
tação extensiva ou até mesmo uma criação 
analógica com mais facilidade do que no 
Direito Penal. Não há impedimento que faça 
com que o Judiciário não atenda a quem está 
sendo ameaçado ou lesado de seus direitos. A 
primeira sentença proferida nesse sentido foi 
em Cuiabá, Mato Grosso, e, em decorrência 
dela, no mesmo Estado, surgiu posiciona-
mento jurisprudencial que caminhou de 
forma inovadora, quando confirma e justifica 
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até uma proteção futura para as partes, ao 
coibir, desde logo, com as medidas protetivas 
da Lei, possíveis violências e ameaças que 
possam surgir. Há, também, decisão em Mi-
nas Gerais, pronunciamento do Ministério 
Público de Santa Catarina, decisão do Juiz 
da mesma localidade, no Espírito Santo e 
no Rio Grande do Sul. Hoje, a extensão de 
aplicação da Lei é bem significativa. No Rio 
Grande do Sul, foi aplicada a Lei em favor 
de dois homens que mantinham uma união 
homoafetiva. As medidas foram deferidas a 
um dos homens, porque sofria ameaças de 
seu companheiro. Na decisão do Espírito 
Santo, a juíza argumentou que a sua deci-
são fora tomada com base no poder geral 
de cautela do juiz. “Se ao juiz coubesse uma 
aplicação fria da lei, sem uma análise do caso 
concreto, bastaria ele lançar o problema para 
um computador resolvê-lo matematicamente”, 
justificou a magistrada.(6) O poder geral de 
cautela tem como finalidade afastar situações 
periclitantes e perigosas que poderiam pôr 
em risco o desenvolvimento ou o resultado 
finalístico do processo no qual se busca a 
satisfação material do direito pleiteado, 
sempre que presentes o fumus boni iuris e 
o periculum damnum irreparabile, a deter-
minado caso fático, cuja previsão específica 
escapou ao legislador.(7) 

Na Espanha, a lei sobre violência fami-
liar tem gerado muita discussão e polêmica 
quanto à sua constitucionalidade, tal como 
a Lei Maria da Penha. A lei espanhola pre-
vê penas mais rigorosas para homens que 
agridem mulheres. Mas, ao contrário, para 
as mulheres que agridem homens prevê 
também punição, só que menos rigorosa. 
Lá, diferentemente do Brasil, há legislação 
aplicável aos casos de violência contra o 
homem. Na ausência de lei aplicável, por 
que não se valer, aqui, de uma interpreta-
ção extensiva ou mesmo de uma analogia 
para a proteção civil dos necessitados? À 
primeira vista, poder-se-ia tratar de criação 
analógica, porque a lei não prevê expressa-
mente que o homem seja beneficiário de 
tais medidas. Nesse caso, tomando-se em 
conta a semelhança de situações, criar-se-ia 
uma norma capaz de abarcá-las quando se 
tratasse de uma violência praticada contra 
o homem. Mas será que se trata mesmo 
da criação de uma norma? Na criação 
analógica, a norma não existe; só existe a 
situação de fato não regulada normativa-
mente. Então, o julgador cria a norma, em 
face da semelhança de situações e a aplica 
ao caso concreto. No âmbito do contex-
to situado pela Lei, há referência a uma 
situação de fato semelhante: o ambiente 
familiar, doméstico ou de relacionamento 
íntimo, no qual se desenvolve a violência. 
Por outro lado, a norma do art. 226, § 8º, 

da CF/88 confere proteção não apenas à 
mulher, como também a todos os mem-
bros de uma família. Vê-se, assim, que as 
medidas de proteção instituídas pela Lei 
são consequência de uma regulamentação 
constitucional. A Lei nada mais faz do que 
tornar eficaz o enunciado constitucional, 
conferindo-lhe aplicabilidade. Com isso, 
a norma constitucional deixa de ser de efi-
cácia contida e passa a tornar-se de eficácia 
plena com relação à mulher. 

Normalmente, diz-se que, na analogia, o 
elemento novo (no caso, o homem) não está 
compreendido como elemento positivo da 
norma (no caso, a mulher), mas sim como 
seu elemento negativo, enquanto que, na 
interpretação extensiva, seria meramente 
um elemento neutro. Hassemer afirma 
categoricamente que “aplicar o direito é 
sempre um processo analógico. Uma norma 
jurídica não pode se estender sem recorrer a 
seu sentido, ao tertium comparationis, que 
serve de união dos diversos casos e possibili-
ta sua comparação como casos da norma”.(8) 

Na visão tradicional, afirma-se que a proi-
bição da analogia visa a comparar o fato 
com a descrição literal da lei, vedando 
que essa descrição literal seja ampliada. 
Mas, como leciona Hassemer, a descrição 
literal não pode ser apreendida sem que 
esteja associada ao sentido da norma. Diz 
ele que, “uma vez que qualquer aplicação 
do direito é analogia e uma vez que não é 
possível entender a norma, salvo que se trate 
de uma questão trivial, se se renuncia ao 
tertium comparationis, não há possibili-
dade de assinalar limites claros entre inter-
pretação permitida e analogia proibida”.(9) 

Tavares assinala que “no fundo, todo pro-
cesso de interpretação é um procedimento 
analógico. Negar esse fato não ajuda em nada 
para limitar o poder estatal. Pelo contrário, 
se se deixa a proteção vinculada unicamente 
ao plano conceitual abstrato, converte-se em 
letra morta o princípio da legalidade”.(10) 
Atendendo a isso, propõe Hassemer que 
a chamada proibição de analogia deve ser 
reservada àqueles casos em que se afetem 
direitos do acusado, em seu âmbito de 
liberdade, pois, então, estaria, nesse caso, 
também vedada uma interpretação exten-
siva. Uma vez que não se trate de restringir 
direitos subjetivos de liberdade do réu, 
mas conferir proteção ao homem, vítima 
de violência, tanto a analogia quanto a 
interpretação extensiva estariam permiti-
das. Haverá analogia se se entender que a 
Lei deva ser interpretada em seus estritos 
limites literais, que inclui apenas a mulher 
como sua beneficiária; nesse caso, a inclusão 
do homem, como elemento positivo da 
norma implica um nítido procedimento 
analógico. Haverá, porém, interpretação 

extensiva, se entender que a Lei deva ser 
interpretada de acordo com seu sentido 
constitucional, estendendo sua proteção 
também ao homem. O sentido conferido 
pela CF/88 à proteção dos membros fami-
liares conduziria à extensão da norma em 
favor do homem como consequência de um 
processo comparativo interpretativo, ainda 
que analógico. Mas como as medidas são de 
caráter civil e não penal, não estão vedadas 
ao serem estendidas ao homem. É garantir 
segurança a esses indivíduos, cessando fu-
turas ameaças, lesões e até a morte. O que 
se busca é que, por meio do deferimento, 
a vítima se resguarde do bem maior que ela 
tem que é a vida.

Dessa forma, pode-se deduzir que a apli-
cação das medidas protetivas cautelares em 
favor do homem não implica inseri-las no 
procedimento específico criminal, pois, en-
tão, estar-se-ia diante de uma interpretação 
criadora, o que conduziria a uma analogia 
in malam partem. Se, no curso de um julga-
mento de um processo principal, aplicar-se, 
por exemplo, a Lei em favor do homem 
e em desfavor da mulher em todos seus 
efeitos, mais especificamente, retirando-lhe 
a possibilidade de composição civil dos da-
nos, a transação penal com a possibilidade 
de cumprimento de penas não privativas 
de liberdade e a suspensão condicional do 
processo, estar-se-ão restringindo direitos 
relativos aos autores de crimes de menor 
potencial ofensivo, o que deve ser vedado, 
porque a inserção de um não legitimado de 
tal tutela não pode eliminar as garantias e 
prerrogativas conferidas pela Lei 9.099/95. 
Somente no caso da violência doméstica 
tratada no art. 129, § 9º, do Código Pe-
nal, que não limita os sujeitos passivos, é 
que se pode admitir uma exceção à regra 
da proibição da analogia ou da chamada 
interpretação extensiva. 
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Eternizado como precursor da Crimino-
logia, o médico italiano Cesare Lombroso, 
ao lado de Raffaele Garofalo e de Enrico 
Ferri, inaugurou a chamada Escola Positiva, 
movimento intelectual caracterizado pela 
tentativa de elaboração de uma etiologia 
do crime.

Os representantes de tal Escola, ao inti-
tulá-la “positiva”, buscavam afirmar-se em 
contraposição à hegemonia que se dava até 
então no campo penal, no qual predominava 
um estudo formalista e abstrato do crime, 
preocupado em assentar os fundamentos 
filosóficos de um sistema lógico baseado no 
livre arbítrio, em que o crime figurava como 
ente jurídico.

Lombroso, entretanto, afirmava o caráter 
natural e ontológico do crime, buscando 
identificar os sinais físicos e antropológicos 
de um indivíduo delinquente, caracterizado 
por um processo de regressão atávica, da qual 
resultariam a rudeza dos traços, despropor-
ções e deformidades físicas, propensões ao 
uso de tatuagens, agressividade e uma certa 
distorção na personalidade. Tornaram-se 
ícones, nesse contexto, os instrumentos de 
medição de crânio expostos hoje ao redor do 
mundo em museus dedicados a Lombroso 
e à história do que ficou conhecido como 
antropologia criminal.

Em que pesem as diferentes orientações 
da Escola Positiva – ênfase na determinação 
social (Ferri) ou psicológica (Garofalo) – 
Lombroso é a grande matriz metodológica 
de tais abordagens, caracterizadas pelo de-
terminismo, pela crença na existência de leis 
naturais e imutáveis a governar os fenômenos 
e pela indução das conclusões a respeito das 
causas do crime.

No Brasil, o pensamento lombrosiano 
fez-se chegar por João Vieira de Araújo, 
que, do Recife, se encarregou de divulgar as 
ideias do médico italiano pelo Brasil (nota-
damente em São Paulo), e, posteriormente, 
por Nina Rodrigues, em seus estudos sobre 
as “raças humanas”.

LoMbroSo ENtrE NÓS: A PErSiStÊNciA dA PErSoNALidAdE 
coMo critÉrio dE AUMENto dE PENA No dirEito brASiLEiro
Marcel Soares de Souza

As críticas a Lombroso são de todo co-
nhecidas, e, de suas ideias, pode-se afirmar, 
até certo ponto, estarem superadas.

Lombroso compartilhou de uma orien-
tação positivista e evolucio-
nista que justificou a tomada 
violenta da África no século 
XIX, com base na inferiori-
dade das raças que habitavam 
as colônias. O argumento 
era preciso: os negros, atávi-
cos e involuídos, dotados de 
cérebros menores, só teriam 
por destino lógico o subjugo 
ao homem branco, europeu, 
normal. Seus métodos de pes-
quisa e observação partiam do 
estudo de presos já seleciona-
dos pelo sistema penal, o que 
lhe dava um ponto de partida 
limitado ao ignorar a seleti-
vidade prévia dos processos 
criminais, em uma confusão 
entre causas de criminalidade 
e condições de criminalização, 
como astutamente percebeu 
Zaffaroni. Ademais, uma 
questão epistemológica gra-
ve: como extrair da ordem do natural, do 
fisiológico, do psíquico, os fundamentos e o 
conceito do crime, sendo este pertencente a 
uma ordem humana e preso a um dever-ser?

Em grande medida superado nos meios 
acadêmicos, Lombroso ainda se faz sentir 
quando, por exemplo, percebemos a persistên-
cia da personalidade no art. 59 do Código Pe-
nal (bem como em demais diplomas vigentes, 
como é o caso da Lei 11.343/06) e a insistência 
dos tribunais em seguir lhe dando ouvidos.

É verdade que a Súmula 444/STJ vem 
sendo apropriadamente usada para impedir 
que inquéritos e processos inconclusos sejam 
usados para fins de aferição da personalidade, 
na primeira etapa do sistema trifásico de do-
simetria penal. O problema, entretanto, não 
reside exatamente em como se determinar a 

personalidade legalmente prevista, mas na 
questão da personalidade em si.

Nesse sentido, questões de três ordens 
deveriam recomendar o imediato afastamento 

do conceito de nosso corpo 
legislativo penal.

A primeira é intrassistê-
mica e diz respeito a certa 
incoerência. Em rápida aná-
lise, temos, no Brasil, um 
sistema legal penal baseado 
na dicotomia pena-medida 
de segurança, esta associada 
a uma noção de recuperação/
tratamento de patologias que, 
à revelia da vontade pura de 
um agente, determinariam 
uma prática criminosa, e 
aquela derivada da respon-
sabilidade (imputabilidade) 
do sujeito. A seguirmos tal 
distinção, se uma conduta é 
determinada por uma perso-
nalidade “desajustada”, “de-
formada”, ou mesmo “voltada 
à prática criminosa” – como 
constantemente se lê em 
decisões – qual a pertinência 

da categoria personalidade dentro de um 
sistema de penas fundamentado na imputa-
bilidade? Faz sentido que alguém tenha sua 
pena exacerbada com base em seu caráter 
ou seus traços de comportamento? Em um 
nível intrassistêmico, portanto, trata-se da 
incompatibilidade de um direito penal do 
autor, em uma principiologia orientada para 
um direito penal do fato.

Uma segunda ordem de questões toca 
à inconstitucionalidade da influência da 
personalidade no momento da fixação das 
penas. Ao estatuir a liberdade de consciência, 
a vedação da discriminação e a presunção de 
inocência, a Constituição Federal aponta 
para uma dupla proibição. A primeira delas 
diz respeito à impossibilidade de o Estado 
valer-se de juízos morais ou “moralizadores” 

Não há qualquer 
consenso mínimo no 
terreno das ciências 
do comportamento 
que autorize uma 

visão razoável sobre 
o conteúdo de uma 

“personalidade 
desajustada”. 

É justamente por 
isso que, 

ironicamente, a 
Itália de Lombroso 
proíbe (...) o exame 
criminológico no 

curso do processo.
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