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A questão da suspensão condicional 
do processo nos casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher
Orlandino Gleizer Klotz de Almeida

Como se sabe, nos crimes cuja pena restritiva de liberdade mínima 
cominada é igual ou inferior a um ano cabe a chamada suspensão 
condicional do processo. Trata-se de medida despenalizadora que, 
incorporada à sistemática processual penal brasileira pelo art. 89  
da Lei 9.099/1995, aplica-se a qualquer delito que não apenas aos de 
menor potencial ofensivo,(1) alvos da citada lei.

Parece, no âmbito da discussão que se pretende traçar, desnecessário 
um debate a respeito da natureza jurídica da medida, razão pela qual basta 
afirmar que, para a melhor doutrina,(2) trata-se de direito subjetivo dos 
acusados no processo penal, uma vez que, preenchidos os pressupostos 
exigidos pela lei, o Ministério Público passa a ter obrigação/dever de 
oferecer a proposta.

Com o advento da Lei 11.340/2006, famigerada Lei Maria da Penha, 
que regula o procedimento dos casos de violência contra a mulher em 
âmbito doméstico e familiar, passou-se a discutir intensamente o alcance 
e a constitucionalidade de seu art. 41, que, em tese, afasta a incidência 
da Lei 9.099/1995 aos casos de competência dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A discussão a respeito da constitucionalidade, recentemente, 
perdeu um pouco de sua intensidade com o julgamento da questão 
pelo Supremo Tribunal Federal, que, no bojo da Ação Declaratória de 
Constitucionalidade 19, de relatoria do Min. Marco Aurélio, dando 
procedência ao pedido, entendeu, formal e materialmente, constitucional 
a norma do art. 41, da Lei 11.340/2006.(3)

Não é o que ocorre, no entanto, com relação à questão do alcance 
da norma. Isso porque, mesmo que seja considerada constitucional a 
vedação à aplicação da Lei 9.099/1995 aos casos de competência dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, se deve 
verificar o que de fato faz parte da lei e o que não faz.

A lei agrupa um conjunto de normas e, em alguns casos, pode servir 
apenas de veículo para a incorporação dessas normas ao ordenamento, 
sem que estejam ligadas essencialmente ao conteúdo material principal 
da lei.

Pode-se dizer que é o caso da norma do art. 89, da Lei 9.099/1995, 
que cria um instituto processual aplicável a todos os acusados da prática 
de fatos que se subsumam a crimes que se adaptem aos pressupostos para 
concessão, mesmo que não sejam crimes de menor potencial ofensivo 
e, por isso, não estejam sob o âmbito dos Juizados Especiais Criminais, 
escopo principal da lei em referência. Sendo assim, não guarda qualquer 
ligação com a citada lei, salvo a fonte, mais nada.

É o que ensina Tourinho Filho:(4) “a suspensão condicional do 
processo é aplicável às infrações punidas com reclusão, detenção, 
sujeitas ou não a procedimentos especiais (...)”. E o Professor 
Gustavo Badaró:(5) “(...) não é um instituto de aplicação exclusiva 
no Juizado Especial Criminal (...)”.(6)

A afirmação anterior traduz o entendimento adotado, por exemplo, 
pelo Superior Tribunal de Justiça,(7) mesmo antes do julgamento da  
ADC 19, pela Alta Corte.

Percebe-se que os tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, 
não adentravam no mérito da constitucionalidade da norma do art. 41, da 
Lei 11.340/2006, para justificar a incidência da suspensão condicional 
do processo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

mas partiam do fato de que o legislador utilizou a Lei 9.099/1995 apenas 
como veículo para inserir uma figura ao ordenamento jurídico, o que 
nenhuma diferença faria se fosse declarada constitucional ou não.

Sabe-se que, no controle de constitucionalidade um dos mecanismos 
é a interpretação conforme a Constituição (talvez, o menos invasivo), 
apto a três funções: (a) escolha entre várias soluções; (b) correção dos 
sentidos literais possíveis; e (c) revisão da lei.

Dessa forma, há que se dar uma interpretação conforme a Constituição 
à norma do art. 41, da Lei 11.340/2006, para proceder a uma correção 
dos sentidos literais da referida regra, traçando-se os parâmetros de sua 
extensão. Até porque o princípio constitucional da proporcionalidade 
encontra-se em conflito com o fato de não ser possível a incidência do 
benefício em comento, uma vez que outros benefícios semelhantes,(8) 
como a suspensão condicional da pena, apenas por se apresentarem em 
outra “manjedoura”, são plenamente aplicáveis aos mesmos casos. 

Percebe-se, assim, que o provimento jurisdicional emanado do 
julgamento da ADC 19, pelo Supremo Tribunal Federal, tem causado 
equívocos em sua intepretação.

Mesmo que fosse esse o intuito da Alta Corte (afastar a incidência da 
suspensão condicional do processo aos casos objeto da Lei 11.340/2006), 
o que se admite por hipótese, percebe-se que não era o do legislador, 
que, ao precisar de um veículo para a incorporação de uma figura ao 
ordenamento jurídico-penal como um todo, utilizou a Lei 9.099/1995 
com esse fim somente. Talvez, apenas porque muitos dos casos em 
que tal benefício pudesse encontrar aplicação estariam sob o âmbito 
de atuação dos Juizados Especiais Criminais (e, por esse motivo, faria 
sentido sua inserção nesse contexto), mas, certamente, não para vincular 
essa medida a este arcabouço, o que se denota pela própria ressalva 
contida no art. 89 da Lei 9.099/1995, de que é aplicável nos crimes 
abrangidos ou não pela lei.

Sendo assim, a mens legis do art. 41, da Lei 11.340/2006, que não 
se discute estar ou não em desacordo com a ordem constitucional, até 
porque não faz a menor diferença para a questão ora posta, não parece ter 
sido a de afastar a aplicação de uma medida geral do ordenamento, senão 
as específicas dos casos de menor potencial ofensivo, que poderiam 
estar, na visão do legislador, em desacordo com suas necessidades de 
reprovação aos crimes de violência contra a mulher.

Cabe dizer, ainda, que toda essa discussão gira em torno, tão somente, 
dos crimes praticados com violência, já que o art. 41, da Lei 11.340/2006, 
não afasta a aplicação da Lei 9.099/1995 aos fatos não violentos, muito 
menos àqueles tipificados como contravenções penais. Admitir-se o 
contrário é ampliar a inteligência da norma em prejuízo do acusado.(9)

Por fim, tais demonstrações, ao que parece, não deixam margem à 
dúvida, que, mesmo que houvesse, deveria favorecer os acusados em 
decorrência da máxima do in dubio pro reo, tão esquecida nos processos 
de interpretação de normas penais e processuais penais na atualidade.(10)

Notas:
(1) O próprio art. 89, da Lei 9.099/1995 faz menção clara ao raio de ação da 

medida: “Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior 
a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer 
a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
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condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam 
a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”.

(2) LoPes Jr., Aury. Direito processual penal e a sua conformidade 
constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. v. 2, p. 252-253.

(3) A título de informação, a ação foi de iniciativa da Presidência da República, 
e funcionaram como amicus curiae o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, 
Ipê – Instituto para a Promoção da Equidade, Instituto Antígona e Instituto 
Brasileiro de Direito de Família.

(4) tourinho fiLho, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 13. ed.  
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 714.

(5) Badaró, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. Rio de Janeiro: 
Campus Elsevier, 2012. p. 452.

(6) No mesmo sentido, o professor André Nicolitt: “O instituto da suspensão 
condicional do processo, como se percebe, não se cinge apenas aos crimes 
de menor potencial ofensivo, mas ao contrário se espraia pelo ordenamento” 
(NicoLitt, André. Manual de Processo Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. p. 323).

(7) “A suspensão condicional do processo comparece no bojo da Lei 9.099/1995 
de maneira apenas incidental, dado que não pertence substancialmente à 
planificação dos Juizados Especiais” (negrito nosso) (STJ, HC 185930/MS,  
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14/12/2010,  
DJe 23.05.2011).

(8) A semelhança, aqui, reside no fato de serem dois institutos despenalizadores, 
que acabam por gerar uma suspensão, seja da pena ou do processo, não 
permitindo que os efeitos deletérios da punição recaiam sobre o acusado. 
Sabe-se, no entanto, que não se trata de idênticos institutos, porque na 

suspensão condicional do processo há, ainda, tão somente uma pretensão 
punitiva, enquanto na suspensão condicional da pena já há o direito de 
punir do Estado (nicoLitt, André. Manual de processo penal. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. p. 326).

(9) Art. 41 da Lei 11.340/2006: “Aos crimes praticados com violência doméstica 
e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se 
aplica a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”.

(10) Nesse sentido, esclarece o professor Juarez Cirino que “o princípio da 
legalidade proíbe qualquer interpretação extensiva da lei penal, resolvendo 
todos os casos de dúvida conforme a interpretação restritiva da lei penal – 
aliás, a única compatível com o princípio in dubio pro reo, hoje de aplicação 
universal no Direito Penal” (santos, Juarez Cirino dos. Direito penal – 
parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 63).

 Os professores Artur Gueiros e Carlos Eduardo Japiassú também 
assinalam que “alguns doutrinadores sustentam que o princípio do 
in dubio pro reo também deve ser considerado como critério interpretativo 
da norma penal, decorrente ou complementar ao princípio da legalidade” 
(souza, Artur Gueiros; JaPiassú, Carlos Eduardo Adriano. Curso de direito 
penal: parte geral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 85).
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O mito da não existência de previsão legal 
do princípio da insignificância no Brasil
Eduardo Luiz Santos Cabette

Já comentava o escritor Mark Twain que “(...) a história da nossa raça 
e a experiência de cada um estão cheias de provas de que é fácil matar uma 
verdade e que uma mentira bem contada é imortal” (2005, p. 146). 

Demonstrar-se-á como em nossa literatura e ensino jurídico tem-se 
espraiado um erro quanto ao denominado “Princípio da Insignificância 
ou da Bagatela”, mediante a afirmação corrente e praticamente unânime 
(e já dizia Nelson Rodrigues que “toda unanimidade é burra” – 
entrevistas, 2013) de que este se estabelece como princípio do Direito, 
albergado pela doutrina e jurisprudência, mas que não conta com 
previsão legal alguma em nosso ordenamento jurídico. 

Em sua origem mais longínqua o Princípio da Insignificância costuma 
ser relacionado à máxima de natureza civilista do Direito Romano que 
afirma “minima non curat praetor”, ou seja, que o juiz não deve ocupar-se  
com coisas de pequena monta (Bitencourt, 2012, p. 58). Mas, foi 
pela pena de Welzel, em meio ao estudo da “adequação social”, que 
se levantou modernamente pela primeira vez a hipótese de que lesões 
insignificantes a bens jurídicos poderiam ser excluídas do interesse penal 
(WeLzeL, 2001, p. 59). No entanto, coube a Roxin introduzir no cenário 
da ciência penal o “Princípio da insignificância” nos idos de 1964  
(1972, p. 53). Por seu turno, coube a Klaus Tiedemann burilar a 
denominação sinônima de “Princípio da Bagatela” (roxin, 2003, p. 89).

Fato é que sob a terminologia de insignificância ou bagatela, aponta 
dito princípio para a possibilidade de exclusão, na maioria dos tipos 
penais, da ilicitude, considerando a ocorrência de danos de “pouca 
importância” aos bens jurídicos tutelados. De acordo com o Princípio 
da Insignificância, “o direito penal, por sua natureza fragmentária, só 
vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve 
ocupar-se de bagatelas” (toLedo, 1999, p. 133). 

Em geral essa orientação tem sido acatada na doutrina, na 
jurisprudência e no dia a dia forense. Não obstante, há uma falsa 
informação que dá conta de que esse princípio não apresenta previsão legal 

no Brasil, conforme acontece, por exemplo, “no Código Penal da antiga 
República Soviética da Rússia, no Código Penal da Tchecoslováquia, no 
Código Penal Português, no Código Penal Austríaco, no Código Penal 
Cubano, no Código Penal da República da China e no Código Penal 
Alemão (art. 3.º – não subsiste o crime, se, não obstante a conformidade 
da conduta à descrição legal de um tipo, as conseqüências do fato sobre 
direitos e os interesses dos cidadãos e da sociedade e a culpabilidade 
do réu são insignificantes). Prevêem também disposições semelhantes: 
o Código Penal Polonês, o Código Penal da Bulgária e o Código Penal 
da Romênia” (Queiroz, 1998, p. 125).

É exemplo de manifestação doutrinária nesse sentido equivocado a 
afirmação de Silva Júnior de que o Princípio da Insignificância “é um 
princípio que não existe na legislação penal brasileira, mas que vem 
sendo admitido, ainda que de maneira tímida pela nossa jurisprudência” 
(2001, p. 118). 

No mesmo diapasão vem à baila o escólio de Mirabete e Fabbrini: 
“A excludente de tipicidade (do injusto) pelo princípio da 

insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vêm 
admitindo, não está inserta na lei brasileira, mas é aceita por analogia, 
ou interpretação interativa, desde que não contra legem” (2013, p. 102). 

Na jurisprudência também tem sido comum a invocação dessa 
suposta imprevisão do Princípio da Insignificância de modo geral na 
legislação pátria, inclusive para denegar sua aplicabilidade:

“Por sua vez, também não há que se falar em absolvição por crime 
de bagatela, posto que no direito brasileiro o princípio da insignificância 
ainda não adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento 
da tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído ser 
considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível” 
(TJSP, 14.ª Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Torres Garcia, Apelação 
Criminal 990.08.089790-0, j. 05.03.2009, v.u.).


