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VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO: 

Pedi vênia para lançar este voto-vogal, em razão da delicadeza jurídica do 

caso, cirurgicamente destacado no voto condutor da Relatora, Ministra LAURITA VAZ, o 

que também ficou realçado no voto do e. Ministro Presidente, MARCO AURELIO 

BELLIZZE.

E o faço pela repercussão que o caso permite, na medida em que envolve 

protagonistas de destacada atividade cultural, já que são artistas da Rede Globo de 

Televisão e que por isso mesmo também são pessoas de alto relevo no mundo social e 

que permitem exemplos à sociedade.

Aqui não está em furo o namoro dos artistas. As instâncias inferiores 

assim o proclamaram.

Por outro lado, a relação íntima de forte convivência afetiva, como sabido, 

não exige coabitação.

Vivemos direitos de terceira geração, lastreados na solidariedade e na 

fraternidade. Por isso, não há mais espaço para separar mulheres em fortes e 

hipossuficientes, como se voltássemos ao início do século passado ao tempo da 

Constituição da mandioca, em que alguns produtores mais abastados podiam votar, 

outros, não.

Por isso, ao caso tem inteira aplicação a Lei Maria da Penha, sem outros 

questionamentos.

Afinal, diz o preâmbulo da nossa Constituição, com todas as letras, que o 

nosso Estado Democrático foi instituído para assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, dentre eles o bem-estar, a sociedade fraterna, fundada na harmonia social e 

comprometida com a ordem interna e internacional.

Em suma, o nosso Estado Democrático encontra lastro na dignidade 

humana que não permite que alguém seja agredido em público, mormente uma mulher 

pelo seu namorado e em público.

E os Direitos Humanos são prevalecentes no nosso mundo jurídico por 
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força do art. 4º, inciso II, da nossa CF. Por isso, há plena vigência entre nós do Pacto de 

San José da Costa Rica desde 1992.

Se todo esse arcabouço jurídico não bastasse, vale a pena lembrar que o 

art. 5º, da nossa CF diz que todos nós temos direito à segurança, o que redunda 

reconhecer, mais uma vez, que ninguém pode ser agredido em público, sem razão legal 

que permita o uso da repulsa a injustos maus-tratos. 

Vai daí que o argumento de que a vítima é uma mulher de mais de um 

metro e oitenta de altura não vinga já que dignidade não se afere por extensão de medida e 

sem dúvida alguma, ela não é uma atleta.

Resumindo, acompanhando o brilhante voto da Ministra LAURITA VAZ e 

as luzes dos suplementos trazidos pelo Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, firme na 

tese de que os direitos de terceira geração orientam o intérprete para os fins sociais da Lei 

Maria da Penha e para o contexto em que ela foi lançada, para preservar a dignidade 

humana que foi aviltada pela agressão pública e injustificada do recorrido contra a sua 

namorada.

Assim, pelo meu voto, também DOU PROVIMENTO ao recurso especial 

para cassar o acórdão dos embargos infringentes e restabelecer o acórdão da apelação 

que confirmou a sentença penal condenatória.
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