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RESUMO

Este trabalho apresenta argumentos constitucionais, legais e humanitários, para proceder uma
análise críticas das leis e dos instrumentos voltados à proteção da mulher em condição de
vulnerabilidade na sociedade atual. O trabalho tem início com uma breve história da luta pela
igualdade da mulher, trazendo, por oportuno, dados que comprovam a relevância do tema. Será
discutido o papel da autoridade policial, a qual está autorizada a decretar, de ofício e de forma
ampla, qualquer medida protetiva de urgência para a proteção de mulheres vítimas de violência
doméstica ou familiar, caso esteja diante de provas robustas que comprovem a materialidade e
a autoria delitiva, assim como a alta probabilidade de reiteração criminosa, dando maior
efetividade à Lei Maria da Penha (Lei nº11.340/06), a partir da análise econômica do Direito.
A dissertação também procederá com a análise crítica da nova Lei nº 13.827/19, a qual permite,
em hipóteses específicas, que o delegado de polícia e o policial apliquem a medida de
afastamento do agressor do local de convívio com a vítima. Partir-se-á da premissa de que a
autoridade policial, com suporte na Teoria dos Poderes Implícitos – entre outras -, tem
capacidade técnica conferida na Lei nº 12.830/13 para cercear (parcialmente) a liberdade
ambulatória de um suposto agressor, de forma excepcional e quando houver probabilidade de
reiteração criminosa. Em momento posterior, a medida aplicada seria submetida à análise
judicial para fins de homologação ou rejeição, assim como previsto no §1º, do artigo 12-C, da
Lei Maria da Penha, em analogia ao procedimento legal da prisão em flagrante. Por fim, este
trabalho busca a mudança de paradigma no processo penal, sustentando que a proteção da
vítima deve ser observada durante toda a persecução penal, sem prejuízo das garantias do
investigado.

Palavras-chave: Medidas protetivas de urgência. Lei Maria da Penha. Delegado de Polícia.
Eficácia da norma processual penal. Análise econômica do Direito.

ABSTRACT

This paper presents constitutional, legal and humanitarian arguments, with the objective of
carrying out a critical analysis of the laws and instruments that aim to protect women in
conditions of vulnerability in today's society. The work begins with a brief history of the fight
for women’s equality, bringing, in the meantime, data that prove the relevance of the theme. It
will also discuss the role of the police authority, which is allowed to decree, broadly and without
the need of a judicial authorization, any urgent protective measure for the defense of women
victims of domestic or family violence, if faced with robust evidence that prove materiality and
criminal authorship, as well as the high probability of criminal reiteration, in order to make the
Maria da Penha Law (Law nº 11.340/06) more effective, based on the economic analysis of the
Law. The dissertation will also proceed to a critical analysis of the new Law nº 13.827/19,
which allows, in the cases that it specifies, that the police chief and the police officer apply the
measure of removal of the aggressor from the place he lives with the victim. It will start from
the premise that the police authority, supported by the Theory of Implicit Powers - among
others, has the technical capacity conferred by Law nº 12.830/13 to restrict (partially) the
ambulatory freedom of an alleged aggressor, exceptionally and when there is a likelihood of
criminal reiteration. At a later time, the applied measure would be submitted to judicial analysis
for purposes of homologation or rejection, as provided for in §1º, of article 12-C, of the Maria
da Penha Law, in analogy to the legal procedure of the arrest in the act. Finally, this work seeks
a change of paradigm in the criminal proceedings, maintaining that the protection of the victim
must be observed during the entire criminal prosecution, without prejudice to the guarantees of
the person under investigation.

Keywords: Urgent protective measures. Law Maria da Penha. Head of Police Department.
Criminal procedure laweffectiveness.
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INTRODUÇÃO

A vulnerabilidade social da mulher é consequência de diversos fatores históricos,
sociais e culturais, os quais influenciaram no fomento da desigualdade de gênero no Brasil e no
mundo.

A religião e seus dogmas, sobretudo o cristianismo, traziam conceitos
desprestigiadores da figura da mulher. Nesse contexto, como a igreja exercia grande poder na
sociedade, também influenciou na elaboração das leis e nas políticas públicas desde o tempo das
Ordenações do Reino.

A busca pela igualdade de gênero começa a ganhar força após a consagração dos
direitos humanos nos documentos internacionais, assim como com a Revolução Francesa, a qual
pregava a busca pela igualdade, liberdade e fraternidade na sociedade, inspirando os demais
países ocidentais.

No Brasil, o caminho pela igualdade entre os gêneros ainda é longo. Isso porque, o
país detém raízes culturais que colocam a mulher longe das tomadas de decisões da sociedade,
situação persistente até a atualidade. A luta contra a violência contra a mulher ganhou mais força
com a existência de políticas de fomento à igualdade de gênero e as medidas legislativas, com
destaque para a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340).

A Lei Maria da Penha completa treze anos de vigência e, portanto, tem-se lapso
temporal suficiente para discutir a efetividade dos seus preceitos. Oriunda de uma provocação da
Organização dos Estados Americanos (OEA) perante a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, por meio do caso 12.051, a lei em debate surgiu com a finalidade de dar uma resposta
às constantes violações de direitos humanos, suportadas pelas pessoas do gênero feminino em
situação de vulnerabilidade.
Tal dado traz à baila a inércia e indiferença do Brasil – em todos os poderes – quanto
à elaboração de políticas públicas garantidoras dos direitos fundamentais estampados na Carta
Federal, principalmente no que diz respeitos aos socialmente e historicamente desprestigiados.
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Esta lei, referência mundial, é considerada um avanço na proteção dos direitos da
mulher, assumindo um caráter de ação afirmativa temporária, visando alcançar a igualdade de
gênero. As ações afirmativas são instrumentos que visam o resgate da identidade de determinados
grupos socialmente desfavorecidos, buscando desconstruir conceitos negativos referentes ao ser
humano.

São políticas públicas cujo objetivo é fazer com que grupos sociais sejam respeitados,
impedindo a discriminação gratuita, marginalização ou, como no caso da Lei Maria da Penha, a
latente vulnerabilidade oriunda de precedentes históricos.

Essas ações afirmativas podem se concretizar através de políticas públicas realizadas
pelo Estado, geralmente após reivindicações sociais prévias e de acordo com o plano
governamental.

As organizações autônomas da sociedade civil também se prestam à concretizações
de ações afirmativas, valorizando identidades marginalizadas e inserindo grupos no contexto
social. Assim, as organizações não governamentais, as instituições religiosas e, até mesmo,
partidos políticos também podem contextualizar e efetivar as ações afirmativas.

A título exemplificativo, a lei que cria cotas para o ingresso de alunos social e
economicamente desfavorecidos no ensino superior, facilitando e acelerando a integração social
desses grupos, mostra como o Estado pode efetivar políticas públicas de inclusão. Inclusive, vale
ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal (STF), quando provocado, declarou a
constitucionalidade das cotas supramencionadas.

A proteção às mulheres brasileiras vem ganhando força desde a aderência do país à
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra a Mulher (CEDAW,
1979) e à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a
Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994).

É certo que a Lei Maria da Penha surgiu para assegurar a proteção das mulheres
vítimas de violência doméstica ou familiar, já que as normas vigentes não foram suficientes para
salvaguardar a integridade física e psicológica das mulheres em situação de vulnerabilidade, seja
por adotar procedimentos burocráticos ou por impor penas brandas - às quais dão azo à incidência
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de institutos despenalizadores (ex. composição civil dos danos, transação ou suspensão
condicional do processo) não atendendo às peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto,
antes da Lei Maria da Penha, as leis de proteção à mulher não eram eficientes, pois não se
mostravam aptas para tutelar a integridade física e psicológica das vítimas.

Desde já, vale esclarecer que, apesar de constar no caput do artigo 5°, da Lei Maria
da Penha, que esta norma tutela os casos de violência doméstica “e” familiar contra a mulher, na
verdade, a proteção se estende às situações de violência ocorridas no âmbito familiar ou
doméstico (ainda que não haja parentesco) ou, ainda, nas relações íntimas de afeto.
Logo, a conjunção mais adequada ao texto de lei em comento seria “ou”, ampliando
o alcance de proteção legal, a partir de uma interpretação teleológica (aquela que atende a
finalidade percorrida pelo legislador da norma).

A situação de violência ocorrida no seio familiar, doméstico ou em relações íntimas
de afeto, geralmente não ultrapassa a circunscrição da vida privada do agressor e da vítima, não
chegando ao conhecimento da população, tampouco das instâncias formais de controle social, o
que dificulta o acesso às provas que conduzam à autoria e materialidade delitiva, desestimulando
a busca por ajuda por parte da vítima.

A dificuldade na colheita de provas que induzam à incriminação do agressor é mais
latente quando se trata de violência moral ou psicológica, haja vista que tais modalidades
necessitam da análise de um expert, geralmente um psicólogo ou psiquiatra. Além das formas de
violência citadas anteriormente, a lei em tela, em seu artigo 7°, traz outras modalidades, quais
sejam: física, patrimonial e sexual.

Um ponto importante a ser analisado nos próximos capítulos deste trabalho é a
mudança de paradigma feita pela Lei Maria da Penha. O réu quase sempre esteve no centro da
relação processual no processo penal brasileiro, sendo o protagonista das leis penais especiais e
do Código de Processo Penal vigente, por necessitar de maior proteção legal, evitando-se abusos
estatais indevidos. Ademais, a nossa atual Constituição Federal de 1988, traz o investigado ou
réu como ilustre detentor de direitos fundamentais, desde a prisão em flagrante, inquérito e
processo, até a execução da pena.
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No entanto, a Lei Maria da Penha priorizou a proteção dos direitos fundamentais da
mulher vulnerável, descentralizando a figura do réu nos processos tutelados por essa lei. O réu
continua sendo um sujeito de direitos (premissa de um Estado democrático), mas a proteção da
mulher passa a ser o objetivo central da lei. Deste modo, para que a lei em comento seja
considerada eficaz (análise econômica do direito) deverá alcançar a proteção da mulher
vitimizada.

Neste ponto, percebe-se uma estreita ligação entre a ineficácia das premissas trazidas
pela Lei Maria da Penha, a exemplo das medidas protetivas de urgência, com a pragmática
processual penal enraizada no aplicador do Direito e no legislador brasileiro, os quais continuam
a centralizar o réu no processo penal, esquecendo da efetiva proteção da vítima. Vale ressaltar
não ser pretensão deste trabalho restringir ou eliminar os direitos fundamentais do investigado
ou réu até aqui alcançados, mas sim dar prioridade à proteção da mulher vitimizada, haja vista
ser este o intuito da lei em análise.
A Lei Maria da Penha, em seus artigos 22, 23 e 24, previu as chamadas “medidas
protetivas de urgência”, a serem aplicadas pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério
Público ou representação da autoridade policial.

De acordo com o procedimento do artigo 12, inciso III, da lei em tela, cabe ao
delegado de polícia remeter em 48 horas o pedido de concessão de medidas protetivas ao juiz e,
uma vez recebido, o magistrado também terá o mesmo lapso de tempo para decidir sobre o
cabimento das referidas medidas garantidoras.

Exposto o procedimento para a efetivação das medidas protetivas de urgência à luz
da lei em pauta, pergunta-se: o que é urgência? Será que ela é observada na prática? Por qual
motivo e em quais situações essa urgência é necessária?

Urgência, no melhor significado do termo, significa um caso ou situação que implica
rapidez ou iminência, ou seja, algo que requer solução imediata. Data máxima vênia, o legislador
não se atentou ao significado do termo, uma vez ter estabelecido dois prazos de 48 horas, os
quais, somados, dá o equivalente a, no mínimo, quatro dias sem resposta da polícia ou do
judiciário e, consequentemente, de exposição da mulher ameaçada ou agredida a riscos.
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Na prática, o descumprimento dos prazos processuais previstos no procedimento em
análise não gera sanção alguma ao delegado ou ao juiz, haja vista serem prazos “impróprios”. Os
prazos impróprios são aqueles impostos às autoridades públicas, principalmente aos órgãos do
judiciário e que, caso sejam descumpridos, não acarretam consequências processuais para estas
autoridades.

Assim, diante da morosidade brasileira na prestação jurisdicional, decorrente,
principalmente, do afogamento dos juízes em demandas processuais, aliada à falta de estrutura e
de servidores na quase totalidade das delegacias estaduais, dificilmente esse prazo será
observado.

Pelo exposto acima, percebe-se que, apesar da abordagem adotada pelo legislador ao
elaborar a norma em análise visando a proteção da mulher, alguns mecanismos processuais,
principalmente o procedimento relativo às medidas protetivas de urgência, são óbices à integral
efetividade da lei. Desta forma, se faz necessário uma mudança de paradigma constitucional e
processual, no qual a proteção à vida e a integridade física da vítima prevaleçam diante da
cláusula de reserva de jurisdição, por exemplo.

Vale salientar que, a Lei nº 13.827/19 recentemente acrescentou um novo dispositivo
na Lei Maria da Penha, visando a aceleração do deferimento da medida protetiva de afastamento
do agressor do local de convívio com a ofendida, a ser aplicado diretamente pelo delegado de
polícia, quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial comum, nos casos em que
não houver autoridade policial disponível no momento da denúncia e o local for desprovido de
juízo.

Assim, esse trabalho visa analisar esse novo dispositivo, trazendo considerações a
respeito do tema, sobretudo sobre a necessidade de confirmação judicial da decisão e o prazo
legal estipulado.

Trata-se de exceção trazida pelo artigo 12-C, o qual vem sendo considerado um
avanço na proteção dos direitos da mulher no Brasil. Todavia, conforme será oportunamente
demonstrado, a redação da supramencionada lei que altera a Lei Maria da Penha incita fervorosa
discussão doutrinária, sobretudo sobre o possível desrespeito ao princípio da reserva de
jurisdição.
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Quanto à regra geral da aplicação das medidas protetivas de urgência, parte-se da
premissa de que a sociedade é dinâmica no que diz respeito às relações sociais e o direito deve
acompanhar esse movimento, evoluindo seus conceitos e superando pensamentos jurídicos que
resultam na não efetividade da lei, sob pena de engessamento do pensamento jurídicoconstitucional, gerando uma crise de eficácia legal.

A análise econômica do direito, como tendência moderna de observância do
ordenamento jurídico, mostra-se como meio apto para aferir a efetividade da Lei Maria da Penha,
diante das garantias individuais consagradas na Carta da República. Nessa análise, busca-se o
custo benefício da norma, ponderando-se a intromissão do Estado na vida do cidadão com a
efetividade concreta da lei.

Nesse diapasão, alguns autores acreditam que a norma buscaria legitimidade a partir
do cálculo entre a eficiência econômica e os direitos individuais. O que se buscará neste tópico
argumentativo do texto é a análise da dosagem de intromissão da lei na vida do cidadão (direitos
fundamentais) diante da sua concreta efetividade, analisando-se quando a lei poderá restringir
direitos constitucionalmente assegurados para poder dar efeitos reais no alcance das normas.

Neste trabalho, buscou-se estabelecer o conceito da análise econômica do direito,
aplicando a teoria aos preceitos da Lei Maria da Penha, sobretudo para discutir a eventual
possibilidade de aplicação, de ofício, de todas as medidas protetivas de urgência pela autoridade
policial, em algumas hipóteses.

A perspectiva da atuação ativa e de ofício do delegado de polícia será discutida nesta
pesquisa não apenas sob o enfoque da proteção imediata da vítima de violência doméstica ou
familiar, mas também como forma de limitação do poder estatal, haja vista que serão criados
requisitos, os quais servirão – simultaneamente – como limites à atuação da autoridade,
objetivando evitar abusos ilegais.

Ao longo dos capítulos será abordada a influência da análise de dados no Direito,
utilizada para a tomada de decisões em vários ramos da sociedade moderna, a exemplo dos
publicitários, os quais são reféns desse tipo de atividade. Recentemente, o mundo jurídico se
rendeu a este modo estatístico de justificar a criação de normas e definição de diretrizes,
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encomendando pesquisas sérias visando fundamentar teorias abstratas, seja afirmando a eficácia
ou ineficácia das normas ou para comprovar a necessidade de criação ou revogação de leis.

Nesse contexto, a jurimetria surge como uma forma moderna e confiável de
comprovação da efetividade normativa, fazendo-se uma análise estatística dos dados jurídicos,
ajudando a atingir os objetivos das leis especiais.

É bem verdade que o inimigo principal da jurímetria, em matéria criminal, seria a
cifra negra, haja vista que é composta pelos casos socialmente relevantes, os quais não chegam
ao conhecimento do Estado (autoridade policial, magistrado, Ministério Público, etc),
confundindo a análise dos dados e, consequentemente, influenciando negativamente na criação
das normas e elaboração de políticas criminais.

Nesse sentido, importa mencionar que os crimes tutelados pela Lei Maria da Penha
possuem alto índice de cifras ocultas, pois são praticados em âmbito doméstico, na maioria das
vezes. O medo de retaliação social por parte da mulher vítima, conforme será exposto nos
próximos capítulos, também se mostra como fator estimulante das subnotificações.

Deste modo, este trabalho utilizará da análise de dados coletados por pesquisas sérias
e confiáveis, visando à fundamentação estatística da tese aqui defendida, levando-se em
consideração as peculiaridades dos casos regidos pela Lei Maria da Penha.

No decorrer deste trabalho ficará estatisticamente demonstrado que a delegacia de
polícia é o primeiro local em que a mulher vitimada procura auxílio, após o agravamento das
agressões. Diante disso, muitas vezes, a pessoa do delegado de polícia é a primeira a tomar
ciência da situação.

Como explanado acima, a regra do procedimento previsto para a proteção imediata
da vítima vulnerável é ineficaz. Logo, ao longo do texto, se buscará fundamentar a atuação mais
efetiva do delegado de polícia - de forma excepcional - com base no comando constitucional que
outorga o ônus de proteção da incolumidade das pessoas, dos seus patrimônios e da ordem
pública, sedimentado a partir do artigo 144 da nossa Constituição Federal, de forma a discutir a
alteração promovida pela Lei 13.827/19 no âmbito da Lei Maria da Penha, assim como a sua real
aplicação prática.
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O artigo da Constituição Federal supramencionado trata da segurança pública, sendo
de suma relevância prática. Este trabalho almeja dar efetividade a este dispositivo constitucional,
pois entendemos que deve ser interpretado a partir da Teoria dos Poderes Implícitos, a qual será
explorada em capítulo próprio.

Sobre esse assunto, a supracitada teoria (poderes implícitos) será abordada sob o
contexto da violência doméstica ou familiar contra a mulher e a legitimidade de aplicação das
medidas protetivas em sede policial, haja vista a atribuição constitucional da autoridade policial
(garantia da preservação das pessoas e de seus patrimônio), a qual será posta em conflito com os
procedimentos constitucionais e os bens jurídicos socialmente relevantes.

A necessidade de se adotar uma interpretação constitucional baseada na dignidade da
pessoa humana é uma realidade no cenário jurídico e humanitário atual. Isso porque, o direito é
uma ciência dinâmica, que vive em constante evolução, no sentido de alcançar cada vez mais a
paz social. Desse modo, o processo penal constitucional também deve ter como paradigma
interpretativo o princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive na aplicação e confecção de
suas normas procedimentais.

Por todo o exposto, o trabalho buscará demonstrar que, uma lei não poderá adotar
certas interpretações que ponham em risco a efetividade do princípio em comento (dignidade da
pessoa humana), como, por exemplo, privilegiar a reserva de jurisdição quando em conflito com
a vida ou integridade física, sobretudo no contexto da violência domestica ou familiar contra a
mulher.

Ainda, no corpo deste trabalho se buscará demonstrar, com o auxílio indispensável
da jurimetria, dados concretos sobre o aumento estatístico da violência de gênero praticada no
âmbito doméstico, familiar ou em contexto de relação íntima de afeto. As tabelas anexadas têm
o fim de demonstrar que a violência contra a mulher, apesar de todos os esforços legislativos e
políticos, ainda está em constante ascensão, o que nos faz questionar a aplicação das ações
afirmativas, haja vista que, no plano abstrato, as leis parecem ser perfeitas e irretocáveis.
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Outrossim, este estudo trará outros dados, dessa vez com amplitude internacional, os
quais demonstram que o Brasil ocupa uma das primeiras posições, no que diz respeito à violência
contra a mulher, praticada no contexto de vulnerabilidade familiar.

Nesse diapasão, apesar de o Brasil, nos dias atuais, ser referência quanto à legislação
que regula a violência de gênero e os direitos fundamentais dos cidadãos, as notitias criminis
chegam diariamente nas delegacias de polícia de plantão, o que nos força a abordar sobre as
políticas criminais de prevenção frente às expectativas criadas em torno da Lei Maria da Penha
no combate à violência doméstica ou familiar contra a mulher, surgindo a necessidade de
questionamento da atual interpretação constitucional e legal, visando atingir a finalidade pela
qual a norma foi criada.

Um dos mais importantes temas abordados no decorrer deste trabalho é a questão da
necessária observância das ciências da Política Criminal e da Criminologia no Direito Processual
Penal, sobretudo, em seus procedimentos. Esta é uma tendência atual, a qual reprime teorias
meramente acadêmicas e que não correspondem à realidade prática. Verifica-se no dia a dia
acadêmico que as teorias confeccionadas não se adequam à sociedade brasileira, não encontrando
aplicação prática, principalmente quando exportadas dos Estados Unidos ou Europa, haja vista
termos realidades sociais diferentes.

A política criminal começa a ganhar força nos dias atuais e, ainda que timidamente,
aliada à Criminologia, influencia o Direito Processual Penal. Trazendo essa problemática para a
violência contra a mulher e a lei que a tutela (Lei Maria da Penha), nota-se que a ciência
criminológica deve ser levada em conta na adoção dos procedimentos processuais penais.

Este texto já espera críticas, principalmente oriundas dos adeptos da Teoria
Garantista, cunhada por Luigi Ferrajoli, a qual sugere axiomas a serem observados pelo Estado
na tutela do jus puniendi. Tais críticas são compreensíveis, haja vista que o Brasil foi testemunha
de um período nefasto de sua história, conhecido pelo autoritarismo dos detentores de poder
(ditadura militar), por volta de 1964.

Superada a fase antidemocrática, o Brasil se redemocratizou e alcançou a garantia de
direitos fundamentais, estampando-os no corpo da nossa Constituição Cidadã. Outrossim, o
delegado de polícia já foi legalmente dotado de mais competências, o que resultou em inúmeros
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casos de abuso de poder e de violação de dever, razão pela qual a resistência às premissas trazidas
nesse texto é historicamente compreensível.

Todavia,

atualmente,

a

autoridade

policial

possui

expressas

atribuições

constitucionais, aliada com os preceitos da Lei 13.830/13, tornando a autoridade policial cada
vez mais apta a tutelar os direitos fundamentais dos cidadãos, sempre sob a fiscalização do
Ministério Público (controle externo).

Dessa forma, ao pensarmos em medidas que restrinjam o direito fundamental à
liberdade de um mero suspeito ou investigado, como é o caso da aplicação das medidas protetivas
de urgência aplicada por uma autoridade policial, sem o crivo imediato do juiz, alguns pensariam
em um retrocesso em relação aos direitos individuais alcançados e garantidos na Constituição
Federal de 1988, ferindo a Teoria da Vedação dos Retrocessos.

Entretanto, este trabalho tem o fito de questionar a posição da vítima e do autor no
processo penal sob o prisma da proteção dos direitos fundamentais de ambos. Tal reflexão será
imprescindível para a discussão sobre qual o momento exato de proteção dos direitos
fundamentais dos autores processuais, procedimento a ser adotado e qual a(s) autoridade(s)
legitimada(s).

Todavia, a necessidade de se atentar à proposta de mudança legislativa aqui exposta,
tem o fito de proteção da integridade física e psicológica da mulher vitimizada, já que esta se
encontra em situação de vulnerabilidade, clamando por maior proteção do Estado, ainda que isso
resulte em perda de parcela da liberdade do suposto agressor (devidamente fundamentada e
homologada), conforme já previsto timidamente na legislação.

Assim, o presente trabalho buscará demonstrar, a partir de argumentos relatados ao
longo do texto, que a efetividade, no que tange à aplicação das medidas protetivas de urgência,
oriundas da Lei Maria da Penha, deve ser priorizada, a fim de alcançar a real intenção da norma,
qual seja, a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, descentralizando a figura do
investigado ou réu e centralizando o sujeito passivo do crime no inquérito e no processo.
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1. ESBOÇO HISTÓRICO DA LUTA DAS MULHERES PELA IGUALDADE NO
BRASIL E NO MUNDO

1.1 A evolução da mulher na sociedade

Em um primeiro momento, vale salientar a diferença crucial entre os termos
desigualdade e diferença, sob a ótica dos direitos humanos. A desigualdade denota aspectos
jurídicos, no qual um grupo de pessoas tem privilégios em relação ao outro grupo, o que implica
na equivocada conclusão social de que há diferentes níveis de seres humanos, mostrando-se como
um obstáculo à garantia da dignidade humana.

Por outro lado, as diferenças podem implicar em políticas negativas ou positivas em
relação à dignidade da pessoa humana. As diferenças fazem parte da essência do ser humano e
enriquecem a nossa história. Sempre existirão diferenças, seja ela biológica, social, patrimonial,
etc. O Direito deve tratar as diferenças de forma especial, a fim de garantir o respeito para todas
as pessoas.

Após a distinção entre desigualdades e diferenças, Fábio Konder Comparato aduz
que:

Por isso, enquanto as desigualdades devem ser perpetuamente combatidas, as
diferenças, quando não contrárias à dignidade humana, hão de ser estimuladas
e apoiadas. Existem, de fato, com frequência, costumes sociais ou tradições
religiosas que ofendem a pessoa humana.1

A igualdade universal empregada pelo cristianismo e difundida pelos padres e bispos
não tinha aplicação social, uma vez que o cristianismo admitiu, durante séculos, além da
escravidão dos negros, a inferioridade natural da mulher em relação ao homem. Nesse cenário, e
conforme restará demonstrado, o Direito sempre sofreu forte influência da religião prevalente na
sociedade, tendo as medidas legislativas e políticas traduzido esse dogma de discriminação da
mulher. 2

1

COMPARATO, Fábio Konder A afirmação histórica dos direitos humanos, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017, pp.
305/306.
2
Idem, p. 33.
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Sendo assim, outros vulneráveis também sofreram com a falta de igualdade na
civilização, como, por exemplo, os povos americanos, africanos e asiáticos colonizados, em
relação aos colonizadores europeus; e os indígenas em relação ao homem branco. Todavia, o
foco deste trabalho é mostrar a busca pela igualdade das mulheres e as medidas políticas e
legislativas que buscam acelerar este processo. 3

A ideia da mulher como sujeito de direitos somente foi consolidada na história
recente da humanidade. Nos primórdios, não havia sentido em discutir a igualdade entre os
gêneros, pois a mulher não tinha sequer expectativa de ocupar qualquer posição social de
destaque. Nesse sentido, como a mulher não era socialmente digna de usufruir dos direitos
básicos, como, por exemplo, o direito de votar ou de ir e vir, o mundo jurídico simplesmente
ignorava a sua dignidade. 4

A bandeira defendida pelos iluministas, conjugada com os primeiros documentos
internacionais de direitos humanos, marcam as primeiras menções às mulheres como sujeito de
direitos, sendo certo que as legislações domésticas ainda demoraram diversos anos para se
manifestarem a respeito do tratamento isonômicos entre os gêneros.

Os modelos ideológicos das religiões mais antigas do mundo tratavam as mulheres,
em alguns casos, como seres inferiorizados, ao passo que exaltavam a figura do homem e do
patriarcado. Sendo assim, partindo da premissa de que a humanidade sempre sofreu grande
influência teológica em sua cultura, as afirmações trazidas nos documentos religiosos certamente
atuaram como mecanismos de repressão da figura feminina.

A partir de 2000 a.C., a figura central da religião ocidental passou a ser um homem,
como no caso da mística cristã, a qual trazia um Deus todo poderoso, capaz de criar o mundo em
sete dias. Esse mesmo Deus criou o ser humano, primeiramente com o gênero masculino,
semelhante a ele. A mulher somente é criada, segundo esta doutrina cristã, a partir da costela do
homem, sendo, em diversas passagens, a responsável pela existência do pecado.5

3 Idem.
4

Idem.
SANTOS, Silvia Chakian de Toledo. A tutela penal da mulher: histórico, limites e exigências para uma proteção
eficiente. 2018. 322 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 17.
5
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Nesse aspecto, mostra-se possível a afirmação de que a doutrina empregada pela
Igreja, com todos os seus dogmas, foi relevante para a construção da desigualdade de gêneros na
cultura de vários lugares do mundo. À mulher ficavam os trabalhos domésticos, sendo esta
submissa ao marido e ao modelo patriarcal. A semente plantada pela Igreja em desfavor da
igualdade de gêneros trouxe consequências sociais negativas para as mulheres, as quais sofrem
até os dias atuais com a ausência de emancipação econômica e social.6

No período da idade média, as mulheres deixaram de ser apenas excluídas sociais
para serem alvos de acusações arbitrárias. Sílvia Chakian destaca que essa época ficou conhecida
como período de caça às bruxas, haja vista a fixação do cristianismo na Europa, o qual pregava
que qualquer religião idealizadora de dogmas divergentes da Igreja Católica,não poderiam ser
socialmente aceita. Salienta-se que, nesse tempo, algumas mulheres eram acusadas de realizar
feitiçarias, sendo apontadas – arbitrariamente – como as responsáveis pelas doenças, desastres e
mortes dos demais membros da sociedade. 7

Analisando os fatos sociais e a construção histórica do processo de desigualdade de
gêneros, percebemos a influência de diversos fatores sociais conjugados. Com isso, ainda que
algum seguimento da sociedade passasse a compreender a mulher como um ser digno de respeito
social, tal seguimento encontraria resistência para ser efetivado.

No pensamento filosófico, a inferioridade da figura feminina é exaltada entre os
principais filósofos, os quais justificavam suas teorias na força divina ou nas condições da
natureza.

Silvia Chakian, citando Carla Casagrande, traduzindo o pensamento aristotélico
sobre as mulheres, destaca:

Para Aristóteles, as mulheres eram frágeis, plasmáveis, além de irracionais e
passionais. Seu corpo seria excessivamente úmido, o que as tornavam moles e
inconstante, tendentes a vaguear continuamente em busca de novidades, razão
pela qual eram incapazes de ter opiniões estáveis nas várias situações.8

6

Idem, p. 22.
Idem, pp. 22/23.
8
Idem, p. 39.
7
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A mulher era vista como um ser enviado ao mundo para ajudar o homem, uma vez
que, segundo o pensamento dominante da época, não tinha capacidade para constituir a sua
independência. A autora supramencionada ainda expõe o pensamento de Rousseau, o qual
afirmava:

Um homem seguro de sua própria boa conduta depende apenas de si mesmo e
pode desafiar a opinião pública; mas uma mulher, comportando-se bem, cumpre
apenas metade do seu dever, pois o que se pensa a seu respeito é tão importante
para ela quanto o que ela realmente é. Segue-se disso que o sistema de educação
de uma mulher deveria, com relação a esse tema, ser diretamente contrário ao
nosso. A opinião é o túmulo de virtude entre os homens, mas é trono entre as
mulheres.9

Somente com o surgimento dos ideais iluministas, principalmente no começo do
século XVIII, os quais pregavam o respeito à liberdade, à igualdade e à fraternidade, é que se
idealizou um olhar mais humanitário para as mulheres. Nesse sentido, a busca incessante pela
felicidade depositava nas mulheres a obrigação de manter-se íntegra e inteiramente voltada para
os interesses intrafamiliares.

Nesse período iluminista, a felicidade era vista como um objetivo do ser humano.
Nesse contexto, a felicidade seria sinônimo de bom convívio familiar. A lógica dominante nos
séculos XVII e XVIII, a qual trouxe uma perspectiva mais humanitária para as relações sociais e
políticas, se justifica pela aversão às intensas atrocidades cometidas na “idade das trevas”.

Comparato afirma que, no ano de 1791, a escritora e artista dramática Olympe de
Gouges publicou uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em resposta a Declaração
de 1789. Dentre o corpo do texto, constou que: “a mulher tem o direito de subir ao cadafalso”,
assim como o “direito de subir à tribuna”. Com isso, partiu em defesa de Luís XVI, após a sua
detenção em Varennes quando tentava fugir da França, podendo exercer o seu direito de subir ao
palanque de defesa.10

O vínculo entre o gênero e a violência somente vem a ser discutida após os
movimentos feministas, os quais apontam motivações de índole machista como justificantes da
violência sofrida pela mulher. No início do ano de 1970, houveram diversas denúncias sobre

9

Idem, pp. 40 e 41.
COMPARATO, Fábio Konder, op. cit,. pp. 149/150.

10
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abusos sexuais sofrido por mulheres, sendo totalmente ignorado pelo Estado. Somente uma
década depois, a violência de gênero foi estudada em seus aspectos sociológicos.11

Percebe-se que a mulher era vista como um ser inferior ao homem, e, por esta razão,
teria um papel social submisso, dedicando-se exclusivamente às atividades domésticas e a
reprodução.

Com a revolução industrial, surge a necessidade de mão de obra para executar os
processos de industrialização. Deste modo, abre-se caminho para o ingresso das mulheres no
mercado de trabalho, ainda que ocupando cargos subalternos e com contraprestações menores
que as devidas aos homens, situação persistente até os dias atuais.

A supracitada revolução impulsionou o liberalismo econômico e um novo modelo
econômico-social. O liberalismo econômico foi um importante aliado na efetivação da inserção
da mulher no mercado de trabalho, pois não haveria capitalismo instituído, em plena revolução
industrial, sem uma vasta mão de obra à disposição dos empregadores. Nesse contexto, aliado
aos ideais iluministas, as mulheres ganham respeitabilidade social, dando-se início a incessante
jornada em busca da igualdade de gênero. Assim, a ruptura com o pensamento absolutista e a
aderência ao liberalismo econômico, a partir da Revolução Francesa, mostram-se fatos relevantes
para as ocupações de cargos na indústria pelas mulheres, ainda que presentes as desvantagens
salariais.12

Importa destacar que as mulheres não podem ser analisadas em um mesmo contexto
histórico e social. No estudo sobre as raízes das desigualdades, deve ser levado em consideração
outros fatores, como, por exemplo, a cor da pele, a origem indígena e a classe social.

Sobre a mulher negra na America Latina, afirma-se ser um subproduto do homem,
tendo em vista que a doutrina cristã aduz que a mulher foi feita da costela de Adão. Assim,
analisando as diferenças entre o tratamento das mulheres, fazendo-se um paralelo com a religião,
destaca-se o desabafo em forma de artigo:
Fazemos parte de um contingente de mulheres originárias de uma cultura que
não tem Adão. Originárias de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada,
11

BANDEIRA, Lourdes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/se/v29n2/08.pdf Acesso em: jul.2019.
12
SANTOS. Silvia Chakian de Toledo, op. cit., pp. 50/51.
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tratada como coisa primitiva, coisa do diabo, esse também um alienígena para
a nossa cultura. Fazemos parte de um contingente de mulheres ignoradas pelo
sistema de saúde na sua especialidade, porque o mito da democracia racial
presente em todas nós torna desnecessário o registro da cor dos pacientes nos
formulários da rede pública, informação que seria indispensável para
avaliarmos as condições de saúde das mulheres negras no Brasil, pois sabemos,
por dados de outros países, que as mulheres brancas e negras apresentam
diferenças significativas em termos de saúde.13

Silvia Chakia, sobre a diversidade das mulheres e o contexto social a qual estão
inseridas, destaca:

Enquanto as mulheres brancas da classe dominante enfrentaram a discriminação
no espaço privado, onde sempre tiveram que obedecer ao modelo de
subalternidade em relação ao chefe da família; mulheres negras experimentaram
todo tipo de violência dentro e fora das senzalas, seja nos campos de trabalho,
onde eram vítimas de todo tipo de violência dentro e fora das senzalas, seja
dentro do espaços privados, onde eram estupradas por seus senhores.14

Sabe-se que, as mulheres índias, muitas vezes, eram escravizadas e colocadas para
exercer a função de prostitutas dos nossos colonizadores. Durante a colonização, os portugueses
usufruíam de todas as riquezas naturais do Brasil, levando-as para as famílias burguesas
escolhidas pelo rei e que gozavam de boa visibilidade social. Na ocasião, os homens europeus
dificilmente traziam as suas mulheres para as navegações, fomentando-se o concubinato com as
mulheres nativas, a qual teve por resultado a miscigenação das raças.

As mulheres negras, oriundas do continente africano, também eram alvo de
escravidão sexual e de trabalho. As longas viagens realizadas nos navios negreiros geravam a
morte de algumas mulheres, as quais eram submetidas a condições degradantes nos navios. O
tráfico de escravos somente foi proibido em 1850. Entretanto, a proibição não inibiu o transporte
irregular de negros e negras trazidos da África para o Brasil e nem a exploração física e sexual
suportada pelas mulheres escravizadas.15

Após a abolição da escravidão no Brasil, são percebidos diferentes reflexos sociais
para as mulheres negras e brancas. Por exemplo, os homens negros passaram a gozar do direito
13

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América Latina a partir de uma
perspectiva de gênero. Disponível em: https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulhernegra-na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/?gclid=EAIaIQobChMI1LPROuh5wIVBQeRCh3gZgSEEAAYASAAEgIxFvD_BwE acesso em: outubro de 2019.
14
SANTOS. Silvia Chakian de Toledo, op. cit., . p. 61.
15
Idem, p. 63.
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ao voto, ao passo que a mulher branca, em razão do seu gênero, ainda não detinha esse direito, o
qual só foi alcançado em 1934. Observou-se uma união do gênero feminino entre as mulheres
negras e brancas, haja vista o interesse comum em exercer o seu direito ao voto.

Semelhante ao ocorrido na Revolução Industrial - a qual demandou a necessidade de
mão de obra, provocando a inserção da mulher no mercado de trabalho -, após a abolição da
escravidão, conjugada com o avanço do comércio, começaram a surgir oportunidades laborais
para a mulher negra, o que se mostrou de grande relevância para o avanço da igualdade de gênero.

A sociedade passa a entender que, quanto maior o grau de instrução das mulheres,
maior seria a sua contribuição para o lar, maternidade e demais funções na sociedade. Vale
salientar a existência de diferença na educação das mulheres e dos homens, o que as afastava
ainda mais de conquistar a sua posição social.

Há ainda que se diferenciar a busca pela educação e reconhecimento social das
mulheres brancas e das negras. Para as negras, o acesso à educação era ainda mais restrito, haja
vista os resquícios da escravidão no mundo, o que é refletido até os dias atuais. Por esta razão,
em um eventual estudo sociológico sobre a discriminação das mulheres, é de extrema relevância
fazer um paralelo entre os diferentes grupos étnicos.

Em meados do século XVIII, a necessidade de adoção de leis e políticas de proteção
à dignidade humana ficou mais latente, sobretudo pelo movimento dos filósofos e intelectuais da
época. Na verdade, o período iluminista foi marcado pela intensa participação filosófica, os quais
adotavam a razão como paradigma político, social e jurídico, destacando-se a desvinculação do
ordenamento jurídico e da religião, enfraquecendo o modelo absolutista e as penais cruéis.16

Neste período, no ano de 1764, Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, publicou
o livro Dos delitos e das penas. Nesse trabalho, Beccaria critica veementemente as penais cruéis
e degradantes adotadas pelo sistema punitivo deste período. Os filósofos disruptivos da época
que merecem destaque são: Beccaria (Dos delitos e das penas); Jean Jacques Rousseau (Do
contrato social); Montesquieu (O espírito das leis); Voltaire (O preço da justiça e da
humanidade); Jeremias Bentham (Introdução aos princípios morais na legislação); Imannuel

16

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte geral, 1ª ed., São Paulo: Atlas, 2019. p. 16.
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Kant (Metafísica dos costumes); Friedrich Hegel (Filosofia do direito); John Howard e Jean Paul
Marat.17
Quanto às questões políticas, a discriminação contra as mulheres perdurou – no plano
teórico – até o século XX. Os documentos históricos garantem que o primeiro país a reconhecer
às mulheres o direito de voto foi a Nova Zelândia em 1893, seguida pela Austrália, em 1902, a
Finlândia, em 1906, e a Noruega em 1913.18

Entre os anos de 1914 e 1939, as mulheres adquiriram o direito de voto em mais 28
países. Apenas com o fim da Segunda Guerra Mundial que a Itália e a França, entre outros países
do Ocidente, adotaram medidas políticas e legislativa de inclusão das mulheres nas eleições. Por
derradeiro, o último país ocidental a garantir o direito ao voto da mulher foi a Suíça, no ano de
1971. 19

1.2 Breve análise das Ordenações do Reino

No Brasil, desde as Ordenações Filipinas até o atual Código Penal, não existiam tipos
penais com o objetivo de proteção da dignidade sexual da mulher. Nesse período, as normas que
traziam a mulher como vítima buscavam tutelar a honra da família, e não a sexualidade da vítima.

As Ordenações Filipinas vigoraram no Brasil por mais de dois séculos, organizadas
em cinco livros, trazendo a moral e a religião como fundamentos da maioria das tipificações
penais, ou seja, havia uma equivalência entre o pecado e as infrações penais.

As penas cruéis deste diploma legal também merecem destaque, havendo previsão,
por exemplo, para a morte civil, degredo, marca de fogo e o corte de membro. Além disso, a
ideologia cristã se fazia presente em todo o documento, notadamente na previsão de diversas
sanções aos hereges e aos chamados “feiticeiros”.

Sobre a tutela das mulheres nas Ordenações Filipinas, Silvia Chakian destaca:

17

Idem.
COMPARATO, Fábio Konder, op. cit.. p. 305.
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No tocante à condição de mulher, são diversas as passagens do Livro V que não
deixam dúvidas sobre o papel de subordinação da mulher em relação ao homem,
no século XVII. São trechos que refletem o sistema patriarcal da época, quando
às mulheres era reservado exclusivamente o destino do casamento, razão pela
qual deveriam desde cedo se esmerar nos afazeres domésticos, esperando-se
dela a dedicação exclusiva, assim como obediência ao marido. Das mulheres
esperava-se ainda a fidelidade, a fragilidade e o exercício da maternidade. Esse
era o lugar social da mulher: o espaço privado, ao passo que aos homens era
permitida a leitura, os estudos, a escrita e o poder de decisão, nas mais diversas
esferas de poder.
Não por outra razão, o Título LXI, parágrafo 9º do Livro IV traz a concepção
de que a mulher deveria ser tutelada de forma permanente, porque teria
“fraqueza de entendimento20

A autora também destaca alguns títulos das Ordenações Filipinas, a fim de
demonstrar que a dignidade da mulher não era o objeto jurídico protegido pelos tipos penais, mas
sim a honra das famílias as quais as mulheres pertenciam.
Nesse diapasão, o Título XXII aduz: “Do que casa com a mulher virgem, ou viúva
que tiver em poder de seu pai, mãe, avô, ou senhor, sem sua vontade”. Já o Título XVI – “Do
que dorme com a mulher, que anda no Paço, ou entra em casa de alguma pessoa para dormir com
mulher virgem, ou viúva honesta, ou escrava branca de guarda”. Pela análise desses tipos penais
nota-se a preocupação com a honra da família da mulher, ignorando a vítima, a qual somente terá
importância com o avanço dos estudos da criminologia, sobretudo da vitimologia21.

No Código do Império, em 1830, o crime de estupro visava tutelar a honra, passando
a proteger a honestidade das famílias apenas no ano de 1890. Já em 1940, o crime de estupro
trouxe como objeto jurídico os costumes.22Atualmente, os crimes sexuais vêm topograficamente
posicionados no Título VI, graças a alteração operada pela Lei nº 12.015/09, protegendo a
dignidade sexual da vítima.
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A marca do código supramencionado foi a preservação da pena de morte e de penas
degradantes, uma vez que a dignidade da pessoa humana só iria ser consagrada nos primeiros
documentos internacionais de direitos humanos, pós-Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar
que, este código teve vigência durante a primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824.

No Código do Império, existia uma agravante genérica para o infrator que se
aproveitasse do gênero da vítima para alcançar um maior grau de defesa, previsto no artigo 16,
§ 6º, do mencionado código. Apesar do diploma em comento não se preocupar ainda com a
violência de gênero, já há índicios de observação da vulnerabilidade da mulher vítima de crimes
violentos. A revogação legal da autorização para que o marido traído ceifasse a vida da mulher
adúltera nos conduz a conclusão de que, apesar de ainda vigente o crime de adultério, o código
trouxe alguns avanços jurídicos. Nesse contexto, a mulher adúltera era submetida a uma pena de
prisão de um a três anos, nos termos do artigo 250. 23
O Código Criminal do Império, em 1830, rompeu com o caráter retributivo do
ordenamento anterior, atribuindo um aspecto humanitário ao Direito Penal. O código em
comento trouxe avanços nas concepções liberais, sendo discutido no continente europeu,
influenciando na legislação européia, sobretudo na legislação espanhola.24
Nessa época, o termo “mulher honesta” era livremente encontrado nos diplomas
legais, indicando a ideia de uma mulher socialmente condizente com os padrões, virgem ou de
boa família. Esse termo foi utilizado desde as Ordenações Filipinas. Interessante notar que as
mulheres que não se encaixavam nesse conceito não mereciam a tutela do ordenamento jurídico
ou recebiam um tratamento diferenciado.

Vale lembrar que, até a Lei nº 11.106/05, uma das causas de extinção da punibilidade
no caso do crime de estupro seria o casamento do acusado com a vítima, o que demonstra –
novamente – que o bem jurídico tutelado seria a honra da família, e não a violação à dignidade
sexual.

No Brasil Colônia (1500 a 1822) a função social das mulheres se restringia as
atividades domésticas básicas, sendo impedidas de usufruir da literatura da época, sobretudo em
23
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razão da necessidade de se casarem ainda bem jovens, o que as afastava ainda mais de um futuro
financeiro e social independente.25 Ao longo da história, inclusive, o Brasil sofreu uma forte
influência da religião, sendo esta uma importante barreira para o reconhecimento da mulher como
sujeito de direito, conforme já exposto.

Nesse contexto, os homens dominavam a leitura, a escrita e o poder na tomada de
decisões na sociedade, ocupando os cargos de cúpula na comunidade. Nesse diapasão, somente
os homens tinham acesso ao estudo. Fala-se, inclusive, que no século XVII, em Saõ Paulo, apenas
duas mulheres sabiam escrever seu nome.26
Interessante notar que, na esfera legislativa, existiam as Ordenações do Reino,
destacando-se as Ordenações Filipinas, as quais constituiŕ am a legislaçaõ vigente até 1832. No
diploma legal em análise, ressalta-se que a legislação sofreu influência direta da religiaõ , da
moral e a divisaõ da sociedade em castas.27
O autor destaca ainda que, no Livro IV, Tit́ ulo LXI, § 9º, e no Tit́ ulo CVII, das Ordenações Filipinas, entendia-se que “a mulher necessitava de permanente tutela, porque tinha
fraqueza de entendimento”, ou seja, a mulher não era dotada de capacidade jurídica. Os tipos
penais relacionados à mulher protegiam sua religiosidade, posiçaõ social, castidade e
sexualidade, com elevação da pena em razaõ da classe social dos envolvidos.28
Neste aspecto, a tipificação do estupro previa que “Do que dorme per força com
qualquer mulher, ou trava della ou a leva per sua vontade” seria apenado com a morte. Mesmo
se houvesse o casamento entre as partes, por vontade da vit́ ima, a pena de morte era mantida
(Título XVIII, item 1).29
Já no Brasil Império (1822 a 1889), a sociedade começa a despertar quanto aos
direitos das mulheres, sobretudo no que diz respeito à educação. Entretanto, os ensinamentos
transmitidos às mulheres também eram limitados, sendo impedidas de ter acesso aos mesmos
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conteúdos dos homens. Nesse período, a disposição legal que permitia ao homem ceifar a vida
da mulher adúltera foi abolida, contrariando as disposições das Ordenacões Filipinas.30

Após o período imperial, vigorou o Código Penal da República, no ano de 1890,
sendo, portanto, anterior à Constituição de 1891, considerada a primeira Constituição
republicana.

Nessa carta política, há a consagração do habeas corpus, a separação entre Estado e
religião, a extinção da pena de morte e outras penas cruéis, fixação do limite de trinta anos para
as penas privativas de liberdade, entre outros avanços sociais.

Sobre a consolidação do regime republicano através da promulgação da Constituição
de 1891, afirma-se:
No dia 15 de novembro de 1889, o Decreto n. 1 proclamou a República
Federativa, passando o país a ser dirigido por um governo provisório,
encabeçado por Deodoro da Fonseca. A partir de 15 de novembro de 1890, um
congresso constituinte funcionou no que fora o Palácio Imperial (hoje, a Quinta
da Boa Vista, no Rio de Janeiro), até 24 de fevereiro de 1891, quando a primeira
Constituiçaõ republicana foi promulgada, erigida sobre o propósito de
consolidar o regime republicano e o modo de ser federal do Esta‐ do. A
inspiração do presidencialismo norte‐americano era evidente. A Constituição
de 1891 foi a mais concisa das nossas cartas, com 91 artigos e outros 8 artigos
inseridos nas Disposições Transitórias. Apesar dessa brevidade, ainda houve
espaço para normas como a que determinava a compra pelo Governo Federal
da casa em que faleceu Ben‐ jamin Constant, determinando que nela fosse
aposta “uma lápide em homenagem à memória do grande patriota”.31

O Código Penal da República, no que diz respeito à proteção das mulheres, manteve
a previsão que agravava a pena quando presente à superioridade do gênero no momento do delito.

Ademais, as diversas categorias de mulheres, segundo o código, eram tratadas de
forma diferentes, de acordo com o texto do artigo 268: “Estuprar alguém virgem ou não, mas
honesta: Pena – de prisão cellular por um a seis anos. Parágrafo 1º. Si a estuprada fôr mulher
publica ou prostituta: Pena – de prisão celullar por seis meses a dousannos.”32
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Vale, por oportuno, frisar a extinção da previsão de extinção da punibilidade em
casos de casamento do autor do crime de estupro casar-se com a vítima, o que foi visto como um
avanço jurídico pela doutrina.

Ainda, a tese da legítima defesa da honra poderia ser suscitada pelo infrator quando
flagrasse a sua mulher em ato de adultério ou colhesse alguma evidência de traição. Nota-se que,
a honra do marido traído tinha idêntico valor jurídico e social com a vida da mulher adúltera,
pois vários homicídios eram justificados pela tese em exame.
Posteriormente, em 1932, a Consolidaçaõ das Leis Penais surge, elaborada pelo
desembargador Vicente Piragibe. Em linhas gerais, por consolidação deve-se entender a
compilaçaõ do texto do Código Penal de 1890, inclusas as suas alterações posteriores. Importa
salientar que não há inovação no mundo jurídico, mas apenas a aglomeração das leis penais
vigentes e condizentes com o Código Republicano.33

Deste modo, no que diz respeito à tutela da mulher e a Consolidação das Leis Penais,
mantiveram-se os dispositivos anteriormente expostos, como, por exemplo, a tese da legítima
defesa da honra, a sanção imposta à mulher adúltera e o tratamento legal dado ao estupro das
mulheres, de acordo com a sua classe social.

Frisa-se, mais uma vez, que, a revolução industrial influenciou o período republicano
brasileiro em relação ao tratamento social das mulheres, pois abriu o mercado de trabalho, por
força das necessidades capitalistas da época. Assim, as mulheres participaram ativamente do
processo de industrialização, fomentando a sua inserção social.34

Sobre o respeito social da mulher e a constante luta contra as culturas prevalentes em
determinadas épocas ao longo da história, Alice Bianchini assevera:

As construções culturais elaboradas ao longo dos séculos a respeito dos papéis
sociais atribuídos às pessoas conforme sua pertença a determinado sexo
biológico geraram muitas vezes relações assimétricas e hierárquicas entre
homens e mulheres em prejuízo destas últimas, fazendo surgir hodiernamente a

33
34

ESTEFAM, André. Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017. p. 72.
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necessidade de previsões legais que observem especificidades tanto no sentido
de superar diferenças, as quais, espera-se, um dia não mais existam (caso das
previsões legais especialmente direcionadas ao problema da violência
doméstica contra a mulher), como também no sentido de garantir que diferenças
naturais de fato existentes não se traduzam jamais em redução ou mesmo
aniquilação de direitos. As diferenças não podem ser convertidas em
desigualdades.35

Como visto, as Ordenações do Reino mostravam um viés intimidador, buscando uma
prevenção geral negativa 36 através do temor dos cidadãos. Ademais, a Coroa Portuguesa
impunha quais as condutas seriam consideradas criminosas, ou seja, as leis penais não refletiam
o sentimento social, o que afastava as ciências penais de suas finalidades preventiva e repressiva
em prol da retributiva.

1.3. O Código Penal de 1940 e outras normas atuais

Na sistemática penal atual, sob a vigência do Código Penal de 1940, notam-se
resquícios do período autoritário, o qual tinha base na Constituição de 1937, apelidada da
Constituição Polaca, outorgada por Getúlio Vargas, no período conhecido por Estado Novo.

O Código Penal atual (Decreto-Lei nº 2.848/1940) entrou em vigor em janeiro de
1942, unindo o pensamento positivista e o neoclássico. O diploma legal em tela tinha latente
finalidade retributiva e preventiva com escopo das sanções, adotou o sistema do duplo binário
(artigo 78, IV e V), as medidas de segurança como forma de sanção e a participaçaõ impunível
(artigos 27 e 76, parágrafo único).37
Em relação às mulheres, Código Penal então previa o crime de adultério, o qual, em
razão da influência dos costumes, acabava por condenar apenas as mulheres adúlteras. Nesse
diapasão, a traição ocorrida durante o casamento provocaria a atuação da instância criminal,
35
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ignorando a proporcionalidade e o princípio da intervenção mínima. Apenas no ano de 2005, o
crime em exame foi revogado, tornando o adultério um indiferente penal, a ser resolvido na esfera
cível.38

Do mesmo modo, os crimes passionais dantes beneficiados com a tese da legítima
defesa da honra tiveram tutela penal mais rígida no Código Penal de 1940. Criou-se o homicídio
privilegiado para atribuir penas mais brandas aos homicídios ocorridos sob o domínio de violenta
emoção.
A expressão “crime contra os costumes” somente foi modificada pela Lei nº
10.215/09, rompendo o termo socialmente pejorativo, passando a serem chamados de crime
contra a dignidade sexual. O crime de estupro deixou de prever a expressão genérica “abuso da
mulher” substituindo-a pela expressão “constranger mulher a conjunção carnal”, indicando que
seria crime a introdução do pênis na vagina.39
Por toda a influência da legislaçaõ civil de 1916, o Código Penal de 1940, mostravase viciado pelo pensamento conservador, isentando de sanção penal o estuprador que se casasse
com a vítima, uma vez que, conforme já ressaltado, esse crime tinha como objeto jurídico os
costumes, e não a integridade física da mulher.40

Quanto ao crime de adultério, no Código Criminal de 1890, a mulher responderia
pelo crime caso o praticasse uma única vez, ao passo que, para o homem, era necessário a
comprovação da habitualidade (concubinato). O avanço trazido pelo Código Penal de 1940 foi a
tipificação do adultério pela prática da infidelidade – ainda que única – pelo homem ou pela
mulher. Todavia, na prática, as mulheres eram o principal sujeito ativo desse tipo penal. 41

Em seu artigo 215, o Código Penal previu a posse sexual mediante fraude, indicando
que a conjunção carnal praticada com a mulher honesta e com a utilização de fraude seria crime.
O delito teria a pena aumentada quando praticado contra mulher virgem, menor de dezoito anos
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e maior de quatorze anos. Mais uma vez, percebe-se a utilização do termo “mulher honesta com
o fim de excluir as prostitutas da possibilidade de serem sujeito passivo desta infração penal. 42

O Código Penal de 1940, segundo Sílvia Chakian, ainda revelou seu caráter moralista
e conservador em outros dispositivos penais. Destaca-se o crime de sedução, previsto no artigo
217, o qual aduz que: “Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, e ter
com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança.”. 43
Interessante notar o crime de rapto violento, o qual preservou o termo “mulher
honesta”, já debatido em tópico anterior. O texto do artigo aduz: “Raptar mulher honesta,
mediante violência, grave ameaça ou fraude, para o fim libidinoso. Sobre esse crime, se o autor
tivesse a finalidade de casar-se com a vítima, ou se ela fosse colocada em um lugar seguro à
disposição da família ou lhe restituísse a liberdade, incidiria a causa de diminuição de pena.44

Por fim, a criminalização do aborto é encontrada no atual Código Penal, em suas
diversas modalidades, passando desde o auto aborto (artigo 124) e do aborto provocado por
terceiro, sem o consentimento da gestante (artigo 125), até o aborto provocado por terceiro, com
a aprovação previa da gestante (artigo 126). Ressalta-se que, a vida da mulher gestante ganhou
especial proteção com a previsão da exclusão do crime em tela em casos nos quais o aborto ocorre
para salvar a vida desta ou quando a gestação é oriunda de estupro (artigo 128).45
Vale salientar que, a Lei nº 10.886/2004, acrescentou o §9º ao art. 129, do Código
Penal, atendendo à recomendaçaõ da Resoluçaõ nº 52/86m da Assembleia Geral das Nações
Unidas, de 12 de dezembro de 1997, sobre Prevençaõ ao Crime e Medidas da Justiça Criminal
para Eliminar a violência contra as Mulheres. O dispositivo em comento atribui tratamento
jurídico mais rigoroso para os infratores que cometerem lesão corporal no ambiente doméstico
ou familiar.46 Veja-se:

Art. 129. [...]
Violência doméstica
42
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§ 9º 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:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

Seguindo a tendência do simbolismo penal, esta norma mostrou-se de baixa
efetividade jurídica. Isso porque, o legislador apenas aumentou a pena base mínima de 3 (três)
meses a 1 (um) ano para 6 (seis) meses a (1) ano, o que não mudou a competência do Juizado
Especial Criminal sobre a situação, ou seja, o delito continuou aceitando os benefícios da
transação penal e da suspensão condicional do processo, ambos previstos na Lei nº 9.099/95 (Lei
dos Juizados Especiais).
Soma-se a isso o fato de que a ação penal – em casos de lesões leves praticadas no
contexto doméstico ou familiar – ocorridas antes da Lei Maria da Penha, era condicionada à
representação da vítima, ou seja, exigia-se uma conduta ativa da mulher para que a autoridade
policial pudesse dar início às investigações.

No entanto, após a promulgação da Lei Maria da Penha, a lesão corporal de natureza
leve passou a não gozar de nenhum benefício da Lei dos Juizados Especiais, tendo em vista o
disposto no artigo 41, da primeira lei, o qual traz expressa vedação à aplicação da Lei dos
Juizados Especiais em casos envolvendo violência doméstica, familiar ou decorrente de reações
íntimas de afeto.

Deste modo, a incidência do artigo 88, da Lei dos Juizados Especiais, restou vedada,
tornando a ação penal pública incondicionada, alteração esta que promove mais um tímido
avanço na proteção das mulheres, uma vez deixar de exigir a conduta ativa da vítima, bastando
a delatio criminis por qualquer do povo para a intervenção do Estado.

Damásio de Jesus ainda destaca a existência de outros dispositivos penais em vigor
no Brasil, os quais tem por objeto jurídico a proteção da mulher, como, por exemplo, a lesão
corporal comum (artigo 129, do Código Penal), a ameaça (artigo 147, do Código Penal), o assédio
sexual (artigo 216-A, do Código Penal), o tráfico internacional (artigo 231, do Código Penal) e
as vias de fato (artigo 21, da Lei das Contravenções Penais). 47
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Vale lembrar estarmos vivendo um período de revolução tecnológica, sobretudo na
velocidade de difusão das comunicações. Sendo assim, atualmente, o indivíduo tem à sua
disposição – facilmente – mecanismos de ampliação de divulgação de informações, uma vez que
o acesso à rede mundial de computadores foi fomentado.

Nesse atual cenário, o uso da tecnologia também culminou em novos tipos de
violação aos bens jurídicos das mulheres, pois as redes sociais e o uso de smartphone afetaram
diretamente as relações sociais, as quais precisam do Direito para a garantir a harmonia social.
Silvia Chakian e Alexandre Rocha Almeida de Moraes concluem que os avanços
tecnológicos e a comunicaçaõ instantânea estimularam o aparecimento dos riscos (sociedade de
risco) fomentando a sensação de insegurança, fazendo com que o Estado, através do Congresso
Nacional, fornecesse respostas rápidas para a sociedade, ocasionando a expansão legislativa e o
direito penal simbólico.48

Sobre a velocidade na transmissão das informações na sociedade atual e seu reflexo
no Direito, sobretudo no Direito Penal, Amanda Nucci e Leonardo de Aquino salientam:

Por essas e outras razões, o Marco Civil da Internet foi sancionado (Lei
12.965/14), estabelecendo direito e deveres para o uso da internet no Brasil,
tutelando o uso de dados pessoais pelas empresas e prevendo ainda a
responsabilização dos provedores de conexão e de aplicativo.
É nesse contexto que surge a prática globalizada do revenge porn (pornografia
de vingança). A conduta consiste em se utilizar de imagens ou vídeos,
previamente e voluntariamente angariados no decorrer de um relacionamento
afetivo, para revidar algo desconfortável que sucedeu na relação.
Em outras palavras, o companheiro ou a companheira insatisfeita com algo que,
ao seu pensar, lhe ofendeu a honra ou dignidade, busca vingança através da
divulgação dos conteúdos íntimos armazenados em seu dispositivo informático
ou telemático.49

Além do uso da internet potencializar as antigas práticas de outras infrações penais
contra as mulheres, como, por exemplo, os crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação)
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e a ameaça, o quais passaram a ter maior potencialidade lesiva quando praticados com o auxílio
das redes sociais e das novas tecnologias, outros tipos penais – anteriormente inexistentes –
surgiram.

Recentemente, em 2018, a Lei nº 13.718 entrou em vigor, sancionando a conduta de
transmitir imagens e vídeos através de meios de comunicação em massa ou sistema de
informática ou telemática, uma vez que a prática do Revenge Porn (vingança pornô) se mostrou
socialmente lesiva. Logo, o recente artigo 218-C, do Código Penal, apesar de ser um crime
comum em relação ao sujeito passivo, ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima, também tem a
missão de proteger a dignidade sexual das mulheres.

Com o uso dos mobiles e computadores por grande parte da população brasileira, as
pessoas passaram a armazenar conteúdos sigilosos ou íntimos em seus dispositivos, protegendo
a sua intimidade através de senhas.

Nessa situação, alguns dispositivos informáticos eram invadidos de forma
fraudulenta, sobretudo em assistências técnicas ou por pessoas próximas. Essa nova conduta
social negativa incitou a atividade do legislador brasileiro, culminando na confecção da norma
prevista no artigo 154-A, do Código Penal.

Novamente, destaca-se que qualquer pessoa pode ser vítima dessa infração penal e
ter seu dispositivo informático invadido. No entanto, vale salientar que a lei que criou a norma
em comento foi apelidada de “Carolina Dieckmann”, pois a atriz foi vítima de extorsão, após ter
seu computador invadido e fotos íntimas coletadas. Assim, percebe-se que esta norma penal
incriminadora visa à proteção das mulheres no contexto pós-revolução digital.

Já na esfera cível, Maria Berenice Dias aduz que, a edição da Lei nº 6.121, em 1962,
apelidada de Estatuto da Mulher Casada, rompeu com os paradigmas da época, dando para a
mulher a posição de colaboradora na administração da sociedade conjugal, tendo direito à guarda
dos filhos menores.50
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O avanço maior foi na revogação da necessidade de autorização do marido para a
ingresso da mulher no mercado de trabalho, na qual os valores recebidos constituíam a reserva
de bens da mulher, não podendo responder pelas dívidas do marido.
Em 1977, a Lei do Divórcio marcou o avanço dos direitos civis das mulheres, através
da Emenda Constitucional nº 9. Entretanto, esta lei teve apenas um viés simbólico, haja vista ter
apenas substituído a expressão “desquite” pela expressão “separação judicial”.

Nesse contexto, salienta-se que a adoção do divórcio, através da Lei 6.515, de 1977,
trouxe mudanças substanciais ao Código Civil, contrariando – diversas vezes – a ideologia
imposta pelos mais conservadoes, com ênfase para a Igraja Católica.
A lei em exame tornou facultativa a adoçaõ do patronímico do marido e aprovou a
mudança do regime legal de bens no casamento. A partir desta lei, na ausência de escolha sobre
o regime legal do casamento, prevaleceria o regime da comunhão parcial de bens, ao invés da
comunhão total.51
A autora também salienta que, a atual Constituição Federal de 1988 foi a responsável
para mudança total nas premissas do Direito de Família, sobretudo na igualdade de gêneros.
Segundo Maria Berenice Dias:
Três eixos nortearam uma grande reviravolta nos aspectos jurídicos da família.
Ainda que o princípio da igualdade já viesse consagrado desde a Constituição
Federal de 1937, além da igualdade de todos perante a lei (art. 5a), pela primeira
vez foi enfatizada a igualdade entre homens e mulheres, em direitos e
obrigações (inc. I do art. 5o). De forma até repetitiva é afirmado que os direitos
e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem
e pela mulher (§ 5o do art. 226). Mas a Constituição foi além. Já no preâmbulo
assegura o direito à igualdade e estabelece como objetivo fundamental do
Estado promover o bem de todos, sem preconceito de sexo (inc. IV do art. 2o).
A isonomia também foi imposta entre os filhos, eis proibida quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiaçaõ . Havidos ou naõ da relaçaõ de
casamento, ou por adoção, todos têm os mesmos direitos e qualificações (§ 6o
do art. 227).
O próprio conceito de família recebeu da Constituiçaõ tratamento igualitário.
Foi reconhecida como entidade familiar não só a famiĺ ia constituid́ a pelo
casamento. Foram albergadas nesse conceito a uniaõ estável entre o homem e a
mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art.
226).52
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1.4. A mulher como vítima
A legislação penal não tratou de definir o conceito de vítima, utilizando – também –
os termos “ofendido”, “pessoa lesada” ou “pessoa ofendida”, o que denota a falta de rigor
terminológico. A vítima é a titular do bem jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, é a pessoa
sobre a qual recai o dano decorrente da prática da infração penal, seja esse material ou imaterial,
desde que esse bem jurídico seja previsto no ordenamento penal.
Vale esclarecer que o sujeito passivo do crime não corresponde – necessariamente –
à vítima da infração penal. Logo, em alguns casos, poderá não haver a coincidência entre o titular
do direito à indenização civil e à reparação do dano causado por um ilícito civil com o sujeito
passivo da infração penal. É o que ocorre, por exemplo, no homicídio, no qual o sujeito passivo
do crime morre, passando o direito à indenização para os seus descendentes, ascendentes e
cônjuge. 53

A proteção da vítima passou por várias fases no decorrer da história, passando desde
protagonista até ser um personagem esquecido na resolução do conflito. A fase da vingança
privada marcou o protagonismo da vítima. Neste período, a vítima era a detentora do direito de
punir o infrator. Para tanto, a vítima utilizava a sua própria força, pois a vingança geralmente
consistia em mal físico ou morte, com a finalidade de impedir a reincidência.54

Na fase da vingança privada, a vítima situava-se no centro da resolução do conflito,
podendo tomar atitudes direcionadas a compensar o dano sofrido pela infração penal. A fase da
vingança privada existiu nos primórdios da sociedade, ou seja, quando não havia uma
organização mínima estatal. Sendo assim, restava às famílias ou tribos o exercício do jus
puniendi, fazendo justiça com a utilização da própria força. 55
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A segunda fase é marcada pela ausência de importância da vítima na resolução do
conflito. Por esta razão, a doutrina nomeia como “fase do esquecimento”, a qual tem como
principal característica a centralização do poder nas mãos do Estado.

Com o avanço da organização social, entendeu-se que a humanidade chegaria à
extinção se a justiça com as próprias mãos continuasse. Deste modo, o Estado passou a ser o
detentor do direito de punir, impedindo que a vítima resolvesse o conflito e impondo regras na
fixação da reparação do dano causado pelo crime, limites nas penas e modo de reparação do mal
causado. A situação atual da vítima no processo penal é marcada pela preocupação legislativa e
estatal com a compensação dos danos oriundos da infração penal, razão pela qual é denominada
“fase de redescobrimento”. 56

Em suma, pode-se descrever que a história da vítima sofreu forte influência do
momento histórico da sociedade. Veja-se:

Na Idade Média, com os senhores feudais, a vítima vai perdendo sua
importância na aplicação da pena; ela passa a ser incumbência dos senhores, ou
da Igreja, até que, definitivamente afastada, com o advento das monarquias e
do Estado Moderno, o crime passa a ser visto como uma ofensa à ordem social,
cabendo ao Estado a repressão e a aplicação das penas.
A Escola Positivista, no século XIX, traz um primeiro aspecto de preocupação
com a vítima, que era a reparação civil do dano sofrido.
Já no século XX, a vítima ressurge a partir de movimentos dos organismos
internacionais, principalmente como forma de reação científica aos absurdos
praticados pelo regime nazista perpetrado pela Alemanha, sob a liderança de
Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, culminando com a Declaração
Universal dos Direitos das Vítimas de Crime e de Abuso de Poder. As guerras
mundiais e os conflitos que permanecem até os dias de hoje mostraram a
necessidade de proteção das vítimas não só de crimes, mas também de abusos
de poder praticados pelos Estados. Também a evolução social trouxe uma nova
leva de vítimas, como os consumidores e as vítimas de desastres ecológicos,
que passaram a merecer o destaque nos Congressos e reuniões dos organismos
internacionais, com reflexos nos organismos nacionais de proteção aos direitos
fundamentais do cidadão.57

A nova fase da vítima no processo penal é marcada pelo tratamento jurídico da vítima
como sujeito de direitos, atribuindo-lhe proteção à vítima e dando-lhe – pela primeira vez na
história – importância ao modo como esta se relaciona com as instâncias formais de controle
social, sobretudo com as delegacias de polícia e com o Ministério Público.
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Neste novo modelo de tratamento da vítima, nota-se uma interação das ciências
sociais e das esferas jurídicas. Sendo assim, a esfera penal, processual penal, sociológica,
criminológica e assistencial, por exemplo, devem conviver harmonicamente, com o fito de
encontrar um denominador comum na tutela da vítima, sem que isso importe em inobservância
dos direitos do acusado.

Por conta dos constantes abusos praticados pelos agentes responsáveis pelo controle
social informal, principalmente na época ditatorial, tanto a nossa Constituição Federal quanto o
nosso Código Penal são mais efetivos na tutela dos mecanismos de proteção aos direitos dos
acusados em geral do que da própria vítima, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência possuem
pouco posicionamento sobre o tema.

Sendo assim, deve-se pensar em um sistema de justiça penal preocupado com a busca
pela efetividade, focado em todos os personagens da aplicação da lei penal (acusado, vítima e
sociedade) e na política de prevenção às infrações penais para, deste modo, alcançar a efetiva
pacificação social.58

Deve-se ter como objetivo a harmonização dos interesses do acusado com os
interesses da vítima. Nessa busca, o Estado deverá atuar com medidas legislativas e políticas, as
quais devem se nortear pelo interesse social. Há, em nosso ordenamento jurídico, diversos
direitos e garantias destinados aos que respondem a processos penais ou são investigados pela
polícia judiciária, a denotar a forte influência da doutrina garantista no ordenamento pátrio.

Annunziata Alves Iulianello, citando Jesús-María Silva Sánchez, aduz vivermos na
sociedade pós-moderna (sociedade de risco), na qual qualquer pessoa tem a possibilidade de se
tornar vítima de alguma infração penal, razão pela qual há uma identificação da maioria social
com a vítima do delito. Nesse contexto, as pessoas passam a se preocupar com as vítimas dos
delitos, colocando-se nos seus lugares e tendo a consciência de que podem deixar de serem meros
expectadores sociais para ocupar o papel de sujeito passivo da infração penal.59
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Essa teoria é a responsável pela mudança de cultura jurídica ocorrida no Brasil, na
qual a doutrina e a jurisprudência mostram mais preocupação com a garantia dos direitos das
vítimas, sobretudo na discussão da implantação do modelo de justiça restaurativa, exemplificada
pela Lei dos Juizados Especiais, tendo como escopo a composição civil dos danos e a transação
penal.
Vale mencionar, por oportuno, o estudo sobre a “perigosidade vítimal”, o qual
consiste na observação de fatores que conduzem a pessoa a ser vítima de determinado crime.
Neste estudo, o local frequentado pela vítima, sua idade, condiçaõ social, altura, peso, se estava
sozinha ou não, roupas vestidas e forma com que se porta, vão indicar se aquela pessoa tem
probalibidade maior ou menor de ser sujeito passivo de uma infração penal ou sofrer as
consequências reflexas dessa. 60
Nota-se que, no Brasil, há influência da “perigosidade vitimal” nas atividades do
Congressos Nacional, ou seja, a legislação não é criada de forma preventiva, mas sim como meio
de reprimir a infração penal direcionada a determinado grupo social vulnerável. É o caso do
Estatuto do Idoso, Estatuto do Estrangeiro e da Lei Maria da Penha, por exemplo. 61
Já a “receptividade vitimal” permite ao estudioso prever as possíveis circunstâncias
potencializadoras do induzimento à prática criminosa, visando adotar estratégias a fim de impedir
a ocorrência da infração penal. Nessa vertente de estudo serão levadas em consideração as
características pessoais da vítima que a tornam mais suscetíveis à manipulação, persuasão ou
vulnerabilidade, ou seja, fatores internos (endógenos), sobretudo na relação com o infrator e a
potencial vítima.62
A vulnerabilidade da mulher olhada sob o enfoque da “perigosidade e receptividade
vitimal” será constatada nos capítulos posteriores, pois serão demonstrados os diversos fatores
sociais e culturais que influenciam na prática da violência doméstica e familiar contra a mulher,
com destaque para a estigmatização da vítima de violência de gênero, receio da vitimização
secundária e terciária e o instinto de preservação familiar, por exemplo.
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Nesse diapasão, de acordo com as estatísticas mais recentes, o Brasil possui números
preocupantes em relação à falta de segurança da mulher, haja vista a sua vulnerabilidade na
sociedade de risco enraizada de estigmas, sendo posta – constantemente – na desconfortável
condição de vítima. Sendo assim, a exposição das estatísticas relacionadas a violência contra a
mulher no Brasil mostra-se de inteira relevância.
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2. DADOS COMPROBATÓRIOS DA RELEVÂNCIA DO TEMA NA SOCIEDADE
ATUAL

2.1 No Brasil

No ano de 2018, um estudo realizado pelo Datafolha, encomendado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (cujos resultados finais seguem com o presente trabalho, na
forma do ANEXO I), concluiu que 59% da população afirma ter presenciado uma mulher sendo
agredida fisicamente ou verbalmente no último ano, 49% dos brasileiros viram homens
abordando mulheres na rua de forma desrespeitosa e agressiva, 37% presenciaram homens
humilhando, xingando ou ameaçando namoradas ou ex-namoradas, mulheres ou ex-mulheres,
companheiras ou ex-companheiras.63

Outros dados, oriundos da mesma pesquisa, demonstram que 76,4% das mulheres
vítimas de violência afirmam que o agressor era alguém previamente conhecido. Dessa
porcentagem, 23,8% dos agressores era cônjuge, companheiro ou namorado da vítima. Já 21,1%
dos agressores correspondem a vizinhos das vítimas. Por fim, 15,2% dos agressores eram excônjuges, ex-companheiros ou ex-namorados das vítimas.64

Conforme demonstrado por dados supracitados, os agressores são previamente
conhecidos, o que demanda uma agilidade na decretação das medidas protetivas, haja vista a
proximidade do agente (muitos são os próprios vizinhos) e a relação prévia existente com a
vítima. Todo esse cenário, cria uma situação de facilidade na reiteração criminosa por parte do
agressor, principalmente após tomar ciência de que figura como acusado.

Ademais, no que diz respeito ao local procurado pela mulher vitimizada como apoio
logo após as agressões, verifica-se que as delegacias especializadas no atendimento da mulher
foram procuradas por 10,3% das vítimas. Outros 8% relataram ter procurado a delegacia comum
nesse caso. Apenas 5,5% ligou para o número 190, a fim de relatar o caso, enquanto que 15%
procuraram ajuda de algum familiar próximo.65
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Em muitos casos vê-se a revolta do agressor após saber que a vítima procurou o
suporte do Estado e relatou a situação. Nesses casos, conforme demonstrado nos capítulos
anteriores, o agressor procura a vítima, a fim de causar intimidação ou de agravar as lesões. Deste
modo, se observado o procedimento legal previsto na Lei Maria da Penha, teríamos dois prazos
impróprios de 48 horas cada para deferimento de medidas protetivas de urgência.

Ainda sobre os dados relativos ao local procurado pelas vítimas após as agressões,
ressalta-se que 52% das entrevistadas afirmam não ter comunicado o fato nem aos familiares e
nem às autoridades competentes. Isso se deve a ausência de confiança e de credibilidade nas
instituições, no que diz respeito à proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.
Assim, a mulher sofre as agressões e deixa de comunicar o fato criminoso às autoridades,
fomentando as subnotificações.

Caso seja adotada a proposta exposta nesse trabalho, a confiança e credibilidade na
proteção fornecida pelo delegado de polícia às vítimas poderão ser fortalecidas, e, assim, mais
casos chegarão ao conhecimento das autoridades, impedindo o fenômeno criminológico das
cifras negras.

O local nos quais os casos de violência contra a mulher ocorrem também é um
obstáculo para a produção de provas contra o agressor, o que desestimula a denúncia. Segundo
pesquisa recente, no ano de 2018, 42% das mulheres sofreram agressões em suas próprias casas,
enquanto que 29% sofreram na rua, 8% pela internet ou trabalho e 3% em baladas. 66

É notório que o fenômeno criminológico das cifras negras não é saudável para o
desenvolvimento social, haja vista ofuscar dados estatísticos, os quais servem para o
delineamento de políticas criminais com vistas à redução e prevenção dos casos de violência
doméstica ou familiar contra a mulher.

Apenas para corroborar com a importância do tema abordado neste trabalho, ressaltase que, no ano de 2018, 4,7 milhões de mulheres sofreram agressões físicas, gerando uma média
de 536 mulheres agredidas por hora, sendo 177 por espancamento. Desse total, conforme dado
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trazido acima, a grande maioria dos agressores eram conhecidos das suas vítimas (76,4%), ou
seja, mantinham uma relação pessoal prévia.

O dado que gera maior espanto em toda a pesquisa realizada no ano passado, é o que
afirma que mais da metade das mulheres agredidas (52%) não levaram o fato ao conhecimento
das autoridades ou da família, omitindo a sua vitimização, sendo o medo dos agressores a
principal causa apontada.67 Para potencializar o problema da violência de gênero apontada em
nosso país, apenas 8% dos municípios brasileiros tem uma delegacia especializada na proteção
da mulher.

O Anuário das Mulheres Brasileiras, organizado pelo Departamento Intersindical de
Estatistica e Estudos Socioeconômicos – DIEESE – concluiu que, no Brasil, no ano de 2009, do
total de pessoas agredidas na própria residência 43,1% eram do gênero feminino, enquanto que
apenas 12% eram homens.

No que diz respeito à preexistência de relação entre as mulheres agredidas e os
infratores, destaca-se que 25,9% das mulheres foram agredidas por cônjuge ou ex-cônjuge, ao
passo que 11,3% delas foram agredidas por parentes. Em relação aos homens, apenas 2,0% foram
agredidos por cônjuge ou ex-cônjuge e 5,6% por parentes.

No caso dos feminicídios, ou seja, os homicídios com vítimas mulheres e com
motivação de gênero, 24,8% ocorreram no domicílio, segundo esta pesquisa. Pela análise dos
dados, note-se que o local de maior frequência da violência de gênero é a casa da vítima, o que
nos induz a concluir que o objeto tratado pela Lei Maria da Penha condiz com nossa realidade.
A violência contra a mulher – infelizmente – não é uma realidade exclusiva do Brasil,
muito pelo contrário. Outros países do mundo convivem com a violência de gênero e adotam
políticas legislativas para mudar essa realidade. Apesar do Brasil ter uma legislação avançada
(Lei Maria da Penha), sendo referência mundial no tema, é importante comparar a legislação
doméstica com a estrangeira para uma melhor compreensão da problemática.
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2.2 A violência contra a mulher em outros países

A necessidade de comparar a legislação pátria com o ordenamento jurídico
estrangeiro visa à reflexão sobre os mecanismos de proteção da mulher adotados no Brasil e a
sua efetividade. Os diversos tratamentos jurídicos dispensados ao mesmo fato ao redor do mundo
são consequência de um estudo de jurimetria (análise de dados), aliada aos fatores sociais locais,
os quais ensejarão respostas estatais irregulares.

É certo que cada cultura e, com isso, cada ordenamento jurídico guarda a sua
peculiaridade. Entretanto, a proteção da mulher vítima de violência doméstica ou familiar é uma
necessidade universal, em maior ou menor grau, a depender do estágio de proteção dos direitos
fundamentais e de evolução cultural de cada Estado. Isso porque, em outra época, a humanidade
– ou a maioria dela – já concordou em eleger direitos humanos universais, sobretudo com a
elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, além da Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, em 1979.

A violência contra a mulher é um tema debatido em diversos países no mundo. Todos
os setores da sociedade são afetados pela cultura da violência, atingindo desde a saúde pública
até as instituições familiares.

O tema em exame guarda, dentre outras, a peculiaridade de ser multidisciplinar,
exigindo uma atuação conjunta de diversos setores para o seu combate. Sabe-se que, no Brasil, a
população tende a exigir a intervenção imediata do Direito Penal, dando força ao fenômeno do
Direito Penal simbólico, conforme já destacado. Entretanto, percebe-se ser o caminho preventivo
o mais eficiente a longo prazo, tomando forma através de ações sociais educativas.

Diversas são as formas de violência contra a mulher, no Brasil e no mundo. A
legislação doméstica que melhor trata do tema é a Lei Maria da Penha, haja vista trazer diveras
formas de violência contra a mulher, desde meros assédios morais até o reprovável homicídio
motivado por razões de gênero (feminicídio). Isso aponta ser dever do Estado tutelar os direitos
das mulheres em vários níveis sociais e culturais, o que vai influenciar na comparação da doutrina
nacional com a estrangeira.
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Notadamente, a violência contra vulneráveis ocorre, em sua maioria, dentro da
própria unidade doméstica ou familiar. Damásio de Jesus, citando Radford, J.; Friedberg, M., em
estudo sobre o tema, revela:
Entende-se por violência familiar, intrafamiliar ou doméstica toda ação ou
omissão cometida no seio de uma família por um de seus membros, ameaçando
a vida, a integridade fiś ica ou psiq́ uica, incluindo a liberdade, causando sérios
danos ao desenvolvimento de sua personalidade. No fenômeno da violência
familiar existem três variáveis (o gênero, a idade e a situação de
vulnerabilidade) que são decisivas na hora de estabelecer a distribuiçaõ de poder
e, consequentemente, determinar a direçaõ que adota a conduta violenta, bem
como quem são as vítimas mais frequentes. Os grupos de risco são as mulheres,
as crianças, as pessoas com deficiências físicas e mentais e as da terceira idade.
Para compreender a dinâmica da violência familiar, em particular a violência
do homem sobre a mulher, torna-se necessário conhecer dois fatores: seu caráter
cíclico e sua intensidade crescente.68

O autor ainda lembra que, em 1990, a Organização Mundial de Saúde atribuiu a
violência doméstica como uma modalidade de violação dos direitos humanos, constituindo um
problema de saúde pública. Destaca-se que, no Brasil, os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte estão desenvolvendo projetos de apoio às vítimas. Continua salientando sobre o
acordo entre o Brasil e as Nações Unidas, sendo nomeado de Pacto Comunitário contra a
Violência Intrafamiliar, se comprometendo a “capacitar os policiais civis e militares para o
atendimento adequado em situações de violência contra a mulher, sobretudo nas situações de
violência doméstica.69
Vale lembrar ser a Lei Maria da Penha fruto de diversas lutas sociais em todo o
mundo, destacando-se a condenação suportada pelo Brasil, após denúncia, na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, a qual condenou o país a se comprometer com a elaboração
de normas de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Esta sanção foi imposta
em 2002, e somente quatro anos depois a lei entrou em vigor. Aliado a esse fato, demonstrando
a batalha legislativa nessa temática, ressalta-se ter o Brasil ratificado dois dois dos documentos
mais importantes em âmbito internacional: a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar
a Violência Contra a Mulher – Belém do Pará.70
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De acordo com o Instituto Avante Brasil, o país ocupa uma péssima posição no
ranking de violência contra as mulheres no mundo71. Senão, vejamos:

Em termos mundiais, o Brasil ocupa o 7° lugar entre os países que possuem o
maior número de mulheres mortas, num universo de 84 países (Mapa da
Violência, 2012). Na frente do Brasil estão: El Salvador, Trinidad y Tobago,
Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize. Os países economicamente fortes e
educados ocupam as últimas posições. Brasil e Rússia, dos dez países mais ricos
do mundo, são os únicos que estão no Top 7. Uma vergonha para os dois.
Se os países avançados e com boa educação ocupam as últimas posições, isso
constitui um sinal evidente de que a educação tem tudo a ver com a questão da
violência de gênero. Não basta que o país seja apenas economicamente forte.
Ser rico não basta. Alguém pode ser rico, mas ignorante. É preciso ser rico e
bem-educado para se alterar o quadro de violência contra as mulheres.

Pela citação exposta, percebe-se estarem educação e cidadania interligadas às
situações de violência de gênero, pois o Brasil e a Rússia estão entre os dez países mais ricos do
mundo, entretanto figuram nas primeiras posições do ranking conforme será trazido em tabela.

Mais recentemente, o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional
de Justiça (DPJ/CNJ) publicou, um estudo sobre os casos pendentes de violência doméstica entre
os anos de 2016 e 2018.

A pesquisa constatou um aumento no número de casos de feminicídio que foram
levados ao Poder Judiciário, constatando um crescimento de 34% entre os anos
supramencionados.

No mesmo contexto, os Tribunais de Justiça dos Estados da federação registraram
um aumento de processos pendentes tutelados pela Lei Maria da Penha. Do ano de 2016 até o
ano de 2018 houve um crescimento de 13% dos processos, registando mais de 1 milhão de casos,
segundo a pesquisa.

Merece atenção a parte da pesquisa a demonstrar o avanço no número de medidas
cautelares deferidas pelo Poder Judiciário: cerca de 250 mil no ano de 2016 contra
aproximadamente 340 mil em 2018. Vejamos:72
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O que a pesquisa busca demonstrar é a crescente quantidade de crimes de violência
contra a mulher informada ao Estado, muito embora seja bem verdade que o valor real dos casos
de violência doméstica ou familiar é maior que o exposto nessa pesquisa. Isso porque, conforme
mencionado em outras passagens desse trabalho, os casos tutelados pela Lei Maria da Penha são
peculiares, sendo diversos fatores a desencorajar a notificação da infração penal pela vítima,
sobretudo o medo do agressor aliado à falta de credibilidade das instituições formais de controle
social.

A possibilidade de aplicação das medidas protetivas de urgência pela autoridade
policial, de ofício, conforme será exaustivamente demonstrado, causará uma elevação drástica
na parte da tabela que calcula o índice de medidas cautelares deferidas, influenciando diretamente
nas pesquisas sobre a violência de gênero no Brasil.

Na Espanha, as campanhas educativas de mudança comportamental já geram frutos.
Além disso, o país conta com Organizações Não Governamentais que fazem com que a
conscientização social fique mais próxima da comunidade. Percebe-se, nesse país, que os
mecanismos informais de controle sociais funcionam, ou seja, a sociedade combate atitudes
violentas contra a mulher de forma preventiva.
O Brasil, não obstante conte com uma legislação evoluída – a Lei Maria da Penha é
paradigma mundial – não conseguiu fazer com que a norma atingisse a eficácia planejada, haja
vista a burocratização da concessão das medidas protetivas de urgência, a fazer com que a mulher
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fique exposta ao perigo por um longo lapso de tempo, resultando em um aumento de casos de
morte nesse período.

Trazendo à tona a eficácia da legislação da Espanha disciplinadora da violência de
gênero, o Instituto Avante Brasil, no mesmo artigo, arremata afirmando:73:

Espanha é um excelente exemplo disso: menos de 60 mortes por ano com uma
população de cerca de 44 milhões de pessoas. A quantidade de ONGs que
defendem as mulheres neste País é impressionante. A conscientização da
população é maior. O ato de agredir uma mulher é cada vez mais censurado,
sobretudo quando se trata de agressão na presença de crianças. Não existe
mudança de cultura que não seja pela educação, que é a solução final para o
problema. Enquanto isso não acontece, devemos lutar pelo aprimoramento das
medidas protetivas da lei, pela assistência à mulher maltratada, pela eficácia das
sanções etc.

Analisando o cenário mundial no que diz respeito à violência contra a mulher,
percebe-se que quase todos os países do mundo possui legislação específica tratando do tema. É
interessante notar que as medidas protetivas são uma realidade em quase todos os países, sendo,
de forma unânime, a alternativa mais eficaz para a garantia imediata da integridade física e
psicológica da vítima.

Em recente publicação, a revista Exame trouxe dados a serem considerados na
discussão sobre a interpretação das normas tuteladoras dos direitos das mulheres vulneráveis.
Vejamos74:

De 173 países analisados pelo Banco Mundial, 46 não têm legislação específica
de proteção às mulheres contra a violência doméstica. Os dados são da pesquisa
“Mulheres, empresas e o direito 2016”.
O estudo considera como violência doméstica abusos de ordem física,
emocional ou psicológico, sexual e financeiro ou econômico em relações
interpessoais. Não necessariamente os parceiros precisam ser casados ou morar
juntos.
Das nações onde a lei contempla de alguma forma o tema, 95 abordam a
violência física e sexual e 122, a violência psicológica. Já a violência econômica
é raramente abordada, sendo ausente em 94 países.
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Na América Latina e Caribe, Leste da Ásia e Pacifico e Sul da Ásia, somente
Haiti, Mianmar e Afeganistão não têm leis sobre violência doméstica. Na
Europa e Ásia Central estão nesse grupo Armênia, Federação Russa e
Uzbequistão.
Nos últimos 25 anos, contudo, foram constatadas melhorias no cenário. De
acordo com o Banco Mundial, o número de economias com leis sobre violência
doméstica aumentou de praticamente zero para 118. Esse aumento foi motivado
por convenções e campanhas internacionais e regionais de direitos humanos.
De acordo com a pesquisa, as medidas protetivas são um dos dispositivos
legais mais eficazes e estão disponíveis em 124 países. As medidas em geral
obrigam o agressor a se retirar da casa e proíbem o contato com a vítima.
Quanto ao acesso à Justiça, 117 nações têm juizados ou procedimentos
especializados para casos de violência doméstica. (Grifo nosso)

As informações supracitadas nos induzem a concluir ser a medida protetiva o
mecanismo mais eficaz na prevenção desse tipo de crime. Isso porque, quando a mulher
vitimizada procura as instâncias formais de controle social a fim de delatar o crime de violência
doméstica, a situação intrafamiliar já está em um nível crítico e perigoso. Após a comunicação
do crime ao Estado – geralmente diretamente na repartição policial –, a mulher eleva o seu grau
de vulnerabilidade, pois o delegado de polícia, segundo as premissas da Lei Maria da Penha,
ainda representará ao juiz de direito pela concessão das medidas protetivas de urgência.

Ainda sobre a violência contra a mulher e sua repercussão no mundo, cabe analisar a
tabela trazida abaixo, a qual demonstra a taxa de homicídios de mulheres em mais de 80 países,
escancarando uma problemática mundial. 75
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A tabela acima, a qual teve por base dados fornecidos pela Organização Mundial de
Saúde, mostra o Brasil entre os cincos países mais violentos do mundo no que diz respeito à
violência contra a mulher.

Nesse diapasão, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, por exemplo, mostram-se
mais avançados quanto às políticas públicas de tutela da mulher vulnerável. Isso porque, além
das medidas legislativas e políticas de proteção à mulher, os países supracitados disponibilizam
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educação para a grande maioria da população, ao contrário do Brasil, o que ajuda na
conscientização sobre o respeito ao gemero feminino. Sendo assim, além das medidas de
urgência mais eficazes, o Brasil precisa de políticas sociais preventivas e de um maior acesso da
população à educação básica.

Pela análise da tabela acima, verifica-se que vários países envolvidos na pesquisa
têm legislação protecionista da mulher. Entretanto, a questão da eficácia da norma se encontra
mais atrelada com a questão cultural do que com a inexistência de lei ou de fiscalização do
Estado.

Desse modo, é de se pensar que, para que o Brasil saia da zona crítica da tabela,
deverá elaborar políticas públicas educacionais sobre a consciência de respeito ao gênero
feminino. Ademais, se faz necessária a mudança legislativa proposta neste trabalho, pois
ocasionaria uma diminuição dos índices criminosos, maior preservação da dignidade humana da
mulher e um aumento na confiabilidade nos mecanismos formais de controle sociais (Ministério
Público, Delegacias, Poder Judiciário, por exemplo) por parte da população em geral.

Neste momento, importante mencionar um pouco mais sobre a proteção da mulher
em outros países, a fim de encontrarmos um ponto em comum, o qual poderá ser cogitado como
premissa universal mínima de proteção da mulher. Na mesma toada, a análise da legislação
estrangeira também poderá nortear as atualizações do ordenamento jurídico pátrio, necessárias à
plena efetividade da Lei Maria da Penha.

Na Argentina, estima-se cerca de 5 mil casos de violência doméstica por ano,
atendidas no Centro de Atenção a vítimas da cidade de Cordoba. Entretanto, causa espanto a
comparação entre a média de denúncias e a quantidade efetiva de condenações pelos crimes
envolvendo violência doméstica. Das entre 5 e 7 mil denúncias por ano, são apenas 500 a 700
condenações por ano.76

No caso do Chile, estima-se que 50% das mulheres já sofreram algum tipo de violência.
A violência física e sexual prevalece neste país. Todavia, a violência psicológica mostra-se
expressiva nas pesquisas. Vejamos:
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A violência psicológica é a agressão mais frequente sofrida pelas mu- lheres
que vivem nas regiões Metropolitana, de Antofagasta, Coquimbo e La
Araucanía, de acordo com o estudo. A violência física grave se apresen- ta com
maior frequência que a leve nas regiões Metropolitanas e de Co- quimbo,
enquanto a prevalência da violência sexual alcança entre 14,2% e 16,6%.
O universo da pesquisa correspondeu a 1.358 mulheres da Área Metropolitana
e 1.383 de La Araucaniá , e números similares nas restantes regiões da
sondagem, residentes em áreas urbanas e rurais, com idade en- tre 15 e 49 anos,
casadas ou em convivência com parceiro no momento da entrevista. De acordo
com os resultados, as manifestações e a frequência da violência física leve
(bofetada, lançamento de objetos, empurrões e puxões de cabelo) atingiram
75% em média das entrevistadas.77

Interessante destacar que, quando a pesquisa estuda os casos de violência conjugal,
a estatística demonstra que 60,6% das queixas são realizadas nas delegacias de polícia, o que
encontra similitude com os casos brasileiros. Assim, a atuação imediata do chefe de polícia teria
o condão de efetivar a proteção da mulher em ambos os países.

Por último, a pesquisa ainda demonstra o impacto da violência contra a mulher sobre
a economia. Vejamos:
Custos da violência doméstica: um estudo sobre as consequências socioeconômicas da violência familiar revela que, no Chile, o custo para a
economia é significativo, já que todos os tipos de violência doméstica ten- dem
a reduzir o rendimento das mulheres que trabalham em 1,5 bilhaõ , o que
corresponde a mais de 2% do PIB em 1996 (fonte: El impacto socioe- conómico
de la violencia doméstica contra la mujer en Chile y Nicaragua. A. Morrison e
M.B. Orlando. BID: Washington, DC, 1997).78

Já no México, segundo Instituto Nacional de Saúde Pública, 33% das mulheres acima
de 15 anos já sofreu algum tipo de abuso ou violência. No mais, das vítimas da violência
intrafamiliar, boa parte tende a faltar, no mínimo, 30 dias de trabalho por ano, haja vista os
traumas suportados.79

Sobre o país supramencionado, outra pesquisa expõe um dado alarmante:
Pesquisa sobre violência doméstica: uma em cada três famílias viveu abuso
emocional, intimidação, abuso físico ou abuso sexual. Isso foi re- velado pela
Pesquisa sobre violência Doméstica, em 1999, na área me- tropolitana da
77
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Cidade do México pelo Instituto Nacional de Estatiś tica, Geografia e
Informática (INEGE). O abuso emocional é o tipo mais comum de agressão:
99,2%; o bullying ocorre em 16,4% dos casos; a vio- lência física em 11,2% e
o abuso sexual em 1,1% dos lares. A violência ocorre em 32,5% dos domicílios
chefiados por homens, enquanto os chefiados por mulheres a taxa é de 22%
(fonte: “La prevención y erradicación de la violencia doméstica a partir del
sistema de salud: un nuevo paradigma”. Patricia Espinosa Torres, Instituto
Nacional de las Mujeres, México, junho de 2001).80

A situação da violência doméstica no Uruguai mostra-se semelhante à situação dos
países supracitados. Neste país, 25% das mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica
se dirigiram à uma delegacia de polícia para relatar o fato. A pesquisa continua afirmando e
demonstrando – empiricamente – que a descrença nos meios formais de controle social também
existe no Uruguai, pois 75% das mulheres vítimas de violência apontaram não terem relatado o
fato ao Estado por não acreditarem na efetividade das normas.81

Ainda sobre o Uruguai, vale mencionar que:
Em 77% dos casos, o autor da violência era o marido, companheiro ou
namorado. Em 43% dos casos, a duraçaõ da coabitaçaõ era inferior a 10 anos e,
em 49%, entre 11 e 30 anos de convivência (fonte: Laura Cafaro, Estela De
Armas, Claire Niset e Mabel Simois. Violencia doméstica: “para desaprender
lo aprendido”. Montevideo: Casa de la Mujer de la Unión, novembro de 2001).82

Nota-se que, apesar das variações culturais, sobretudo no que diz respeito à religião,
a discriminação de gênero, assim como a violência contra a mulher, é uma realidade dos países
analisados. Nos Estados Unidos, Canadá e em toda região européia, existem normas norteadoras
da igualdade entre os gêneros, no entanto, o fator cultural acaba fomentando a discriminação das
mulheres no seio familiar, social e profissional. Assim, apesar da existência e da validade das
normas (discriminações positivas ou ações afirmativas), percebe-se a ineficácia destas em termos
práticos, o que fica demonstrado pela ausência de mulheres nos cargos de cúpula.83

Vale mencionar que alguns países, como Estados Unidos e Portugal, já utilizam o
monitoramento eletrônico para efetivar as medidas protetivas de urgência, adotando a tecnologia
no combate à violência contra a mulher. No caso dos Estados Unidos, 17 Estados já
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implementaram. Já em Portugal, a peculiaridade reside na exigência de consentimento do
agressor para monitoramento nos casos de determinação de afastamento do local de convívio
com a vítima.84

Apesar das diversas falhas de efetividade, a Lei Maria da Penha é classificada como
uma das mais avançadas do mundo, sendo comparada com a legislação vigente na Espanha e na
Mongólia, segundo o relatório do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas.85

Nota-se que no Brasil há uma legislação moderna e bem formulada (Lei Maria da
Penha), a qual reduziu os números de cifras negras da criminalidade de gênero, estimulando a
delação desses crimes ao Estado. Todavia, conforme mencionado nos capítulos anteriores, apesar
da lei em comento ser existente e válida, não produz os efeitos esperados no plano da eficácia.
Nesse diapasão, este trabalho reforça a necessidade de alteração na legislação, a fim de assegurar
maior proteção às mulheres vítimas de violência.

Pela análise do exposto, a Lei Maria da Penha alcançaria um maior nível de
efetividade caso algumas mudanças sejam alcançadas, razão pela qual se faz necessária a análise
da recepção desta norma no nosso ordenamento para, em um momento posterior, criarmos um
terreno fértil apito a aceitar mudanças legislativas que almejem a efetividade da norma.
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3. A RECEPÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO

3.1 Dignidade da pessoa humana no Processo Penal e ineficácia do procedimento adotado
pela Lei Maria da Penha em relação ao delegado de polícia
As Nações Unidas realizaram a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, a qual
reconheceu a violência contra a mulher como obstáculo ao desenvolvimento, à paz e aos ideais
de igualdade entre os seres humanos. No mesmo contexto, em 1993, reconheceu que a violência
contra a mulher é uma violaçaõ aos direitos humanos, haja vista o fator motivacional ser apenas
o gênero.86

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República, estampado em
nossa Constituição Federal atual no artigo 1°, III, constituindo-se como centro de todo
ordenamento jurídico, eis vivermos em um Estado Democrático de Direito, no qual o valor da
pessoa humana é elevado ao seu máximo grau de proteção. Entretanto, nem sempre os direitos
humanos foram respeitados na história da humanidade.

A princípio, os jusnaturalistas trouxeram a ideia de que todos os seres humanos
dispõem de direitos inerentes à espécie, antes mesmo da existência de um direito positivado, e,
portanto, tais direitos deveriam ser respeitados pelo Estado, igreja e pelos seus pares.

Assim, segundo Maria Helena Diniz, a lei natural não sofreu alteração desde seus
primeiros princípios, pois, o direito natural independe do legislador humano, sendo o direito
natural imanente à natureza do homem.87

André de Carvalho Ramos expõe a evolução na proteção dos direitos humanos de
forma bem didática, citando São Tomás de Aquino como o maior expoente da corrente de direito
natural de inspiração divina. Posteriormente, Hugo Grotius atualizou o pensamento
jusnaturalista, sustentando que a razão humana traz um arcabouço de norma que só teria validade
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caso se harmonizasse com o direito divino. O autor continua o esboço histórico expondo a saga
dos iluministas Locke e Rousseau, os quais pregavam a supremacia do indivíduo frente ao
Estado.88

Após o período supracitado, a humanidade começa a refletir sobre os ideais
positivistas. Para essa corrente de pensamento, os direitos humanos são aqueles estampados no
corpo de uma Constituição escrita, após eleitos como direitos indispensáveis ao convívio social.
Nesse diálogo positivista, percebe-se a separação entre direito e moral, sendo a moral o
fundamento do direito, o qual só poderia ser imposto a alguém se estivesse expresso em uma
carta política.

Maria Helena Diniz, dissertando sobre o direito positivo, assevera:

A norma jurídica pertence à vida social, pois tudo que há na sociedade é
suscetível de revestir a forma da normatividade jurídica. Somente as normas de
direito podem assegurar as condições de equilíbrio imanentes à própria
coexistência dos seres humanos, proporcionando a todos e a cada um o pleno
desenvolvimento de suas virtualidades e a consecução e gozo de suas
necessidades sociais, ao regular a possibilidade objetiva das ações humanas. 89

Como bem defende André de Carvalho Ramos, os direitos humanos que conhecemos
hoje decorrem de lutas e conquistas históricas, as quais levaram anos para se solidificar, sendo
um forte instrumento contra governos antidemocráticos e que não tinham a dignidade da pessoa
humana como política central.90

Deste modo, toda a norma jurídica, em um Estado que ascende o valor do ser humano
ao grau mais elevado de tutela, deve ter como base a plena proteção física e psíquica das pessoas,
de modo que eventuais burocracias procedimentais, repartição de poderes, organização do
Estado, e quaisquer outros assuntos materialmente constitucionais, deverão ser relevados, com
vista à prevalência da dignidade da pessoa humana.

Partindo das premissas anteriores e comparando o conteúdo deste trabalho com a
evolução histórica na proteção de direitos humanos, nota-se que, adotada a corrente jusnaturalista
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ou positivista, encontraremos fundamento para a adoção de interpretação constitucional que
valorize a proteção dos seres humanos em face de qualquer outra previsão constitucional.

Flávia Piovesan publicou um estudo abordando o modo pelo qual a Constituição
Federal incorporou os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, analisando a
influência jurídica e a hierarquia no ordenamento brasileiro. A autora salienta que os direitos
humanos se apresentam como tema de legítimo interesse internacional, transcendendo a
soberania dos Estados, haja vista os paradigmas globais comuns.91

Em 1979, as Nações Unidas publicaram a Convenção sobre a Eliminação de todas as
formas de Discriminação contra a Mulher. Esse documento, até outubro de 2017, contava com
189 Estados-parte. Apesar de ser uma das convenções mais populares, vários desses países
pediram ressalvas em alguns termos do documento, sob a alegação de barreira cultural e religiosa.
Tal fato demonstra a dificuldade de implementação da isonomia de gêneros nos ordenamentos
jurídicos, principalmente quando em conflito com a instituição familiar.92

O foco central da convenção supracitada é o tratamento igualitário entre os gêneros.
Vale ressaltar, novamente, que a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa, a qual visa alcançar
o respeito ao gênero feminino, a fim de alcançar a isonomia. Sabe-se que, as ações afirmativas
são medidas profiáticas adotadas temporariamente pelo Estado, para combater a desvantagem
social suportada por algum grupo. Apesar de pensadas, em um primeiro momento, para enfrentar
a discriminação racial, as discriminações positivas também protegem outros vulneráveis sociais,
a exemplo da mulher no Brasil, definindo critérios de proteção e vantagem para determinados
grupos.93

No mesmo sentido, vale lembrar do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a
Eliminação sobre todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o qual busca reafirmar a
fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade
de direitos entre homens e mulheres, impondo uma política de eliminação da discriminação
contra a mulher.
91
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Por último, insta mencionar a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Esse documento, de
alcance interamericano, nasceu tendo em vista a preocupação com a violência experimentada
pelas mulheres da América, sem distinção de raça, classe, religião, idade ou qualquer outra
condição. Seu objetivo é complementar os instrumentos internacionais de proteção da mulher,
acrescentando leis mais adequadas à nossa realidade.

Assim, a norma (constitucional ou legal) que adote procedimento incompatível com
a plena proteção da dignidade da pessoa humana, não estará compatível com o espírito da
Constituição Federal atual e nem com as cartas humanitárias internacionais acima explanadas.

Trazendo esta linha de pensamento para a Lei Maria da Penha e para a Constituição
Federal, percebe-se que, o procedimento imposto ao delegado de polícia, ao receber uma mulher
vítima de violência doméstica ou familiar na delegacia a qual está lotado, não se coaduna com a
eficaz proteção da integridade da mulher vítima de violência doméstica ou familiar,
desconsiderando a dignidade humana.

Isto porque, a mulher, ao relatar ao Estado (aqui representado pela autoridade
policial) que foi sujeito passivo de um crime violento, com concreta possibilidade de reiteração
criminosa por pessoa do seu mais íntimo convívio social, ficaria sem proteção por longo lapso
temporal, em respeito às normas constitucionais de competência e a previsão infraconstitucional
(Lei Maria da Penha).

Sobre o lapso temporal exorbitante mencionando acima, no qual a mulher vitimizada
ficará sem proteção do Estado, basta conjugar os dois dispositivos da Lei Maria da Penha a
seguir:

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato,
os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de
Processo Penal:
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz
com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;
Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas:
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I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de
urgência;

Como já explicitado neste trabalho, a modificação da Lei Maria da Penha, a qual
incluiu o inovador artigo 12-C, constitui exceção a regra trazida no artigo supramencionado.
Deste modo, a imensa maioria dos casos será tutelado pelo moroso procedimento trazido pelo
dispositivo acima, enquanto uma restrita parcela de vítimas terá acesso a aplicação imediata das
medidas protetivas pela autoridade policial.

O Processo Penal, como qualquer outro ramo do Direito, tem como objetivo a
pacificação social, prevendo procedimentos que culminam em sanções para os infratores da lei.
Entretanto, este não é o único fim do Processo Penal. Esta vertente do Direito também tem a
incumbência de garantir a integridade das pessoas vitimizadas, sendo um importante instrumento
de frenagem contra a continuidade delitiva por parte do infrator.

Isso nos faz concluir que, após o relato da vítima na delegacia de polícia, o atento
chefe de polícia deveria ser autorizado legalmente a adotar procedimentos bloqueadores da
reiteração criminosa, resguardando a integridade da mulher noticiante.

O direito brasileiro autoriza que os delegados de polícia judiciária representem ao
juiz pela aplicação de medidas cautelares, e, quanto a isto, quase não há discussão doutrinária em
contrário a essa possibilidade. Inclusive, hoje em dia, a realidade social nos forçou a depositar
outras esperanças na fase pré-processual, de modo que o inquérito policial não pode ser visto
apenas como um formador da opinio delicti do órgão responsável pela acusação (Ministério
Público, em regra), mas sim como mais um mecanismo de proteção e resguardo dos direitos
fundamentais dos cidadãos, haja vista que a pessoa do delegado de polícia não pode ser vista
como mero espectador diante de uma situação concreta de ameaça ou lesão a direito, pois é um
funcionário do Estado com capacidade técnica para avaliar situações jurídicas em caráter de
urgência, o que é corroborado pelos termos da Lei 12.830/13.

Eugênio Pacelli, na obra abaixo referenciada, traz o posicionamento da doutrina
acerca da fase investigativa, aduzindo:

A fase de investigação, portanto, em regra promovida pela polícia judiciário,
tem natureza administrativa, sendo realizada anteriormente à provocação da
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jurisdição penal. Exatamente por isso se fala em fase pré-processual, tratandose de procedimento tendente ao cabal e completo esclarecimento do caso penal,
destinado, pois, à formação do convencimento (opinio delicti) do responsável
pela acusação. O juiz, nessa fase, deve permanecer absolutamente alheio à
qualidade da prova incurso, somente intervindo para tutelar violações ou
ameaça de lesões a direitos e garantias individuais das partes, ou para, mediante
provocação, resguardar a efetividade da função jurisdicional, quando, então,
exercerá atos de natureza jurisdicional.94

A tradicional doutrina trazida acima conclui ser a função do inquérito policial
puramente investigativa. Ademais, salienta dever o magistrado permanecer inerte durante toda a
investigação, se manifestando somente quando provocado, a fim de tutelar direitos ameaçados
ou lesados.

Ocorre que, nos dias atuais, esse posicionamento não se mostra eficiente no tocante
à Lei Maria da Penha. Ora, se o espírito da nossa Constituição cidadã é norteado pela preservação
da dignidade da pessoa humana, e sabendo que cabe ao delegado de polícia a preservação das
pessoas e de seus patrimônios (art. 144, da Constituição Federal), aliada a capacidade técnicojurídica garantida pela Lei nº 12.830/13, não se mostra razoável a determinação legal que,
fazendo-se uma interpretação negativa, proíbe ao delegado de polícia decretar tais medidas de
ofício.

Ao nosso pensar, não há sentido em fomentar uma linha de raciocínio jurídico a qual
mantém o juiz como único legitimado a tutelar direito fundamental, mesmo diante de dados
estatísticos comprobatórios de que a não submissão imediata do suposto agressor às medidas
segregadoras cautelares, em alguns casos de crimes com violência doméstica ou familiar, podem
resultar em graves lesões físicas ou morte, traduzindo-se em grave violação dos direitos humanos
da mulher.

Logo, partindo da premissa de que o direito evolui à medida que a sociedade avança
ao longo do tempo, não podemos depositar a preservação imediata de direitos fundamentais
exclusivamente ao magistrado, já que isso importaria na exposição das vítimas, as quais
necessitam de imediata proteção do Estado, o que seria inconcebível em um país que tem a
dignidade humana como escopo de todo ordenamento jurídico.
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Nessa toada, as medidas protetivas de urgência expressas na Lei Maria da Penha são
imprescindíveis para a imediata proteção da integridade física da mulher vulnerável. Por esta
razão, passaremos à análise da sua eficácia, a partir da sua natureza jurídica.

3.2 Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e sua
repercussão processual

A doutrina pátria e os Tribunais Superiores discutem e divergem acerca da natureza
jurídica das medidas protetivas de urgência requeridas no âmbito da Lei Maria da Penha. Por
um lado, há quem sustente serem medidas de natureza criminal, ocorrendo necessariamente
antes de uma persecução penal (inquérito policial e processo), com o fito de inibir a
continuidade das agressões até o processamento e julgamento dos fatos típicos penais.

Todavia, parte da doutrina entende que as medidas contidas nos artigos 22 a 24, da
Lei Maria da Penha, tem natureza jurídica de medida cautelar civil. Nesse ponto, existe ainda
uma bifurcação, na qual parte entende ser uma cautelar satisfativa, enquanto outra parte entende
ser uma medida assessória, perdendo a eficácia caso não seja impetrada tempestivamente a
ação principal.

Mostra-se de plena importância a indagação exposta acima, haja vista a variação
das consequências processuais de acordo com a natureza jurídica da medida protetiva. A
discussão supracitada gira em torno da finalidade das medidas cautelares previstas na lei em
análise.

O raciocínio humanista e constitucional nos faz adotar o posicionamento de que o
fito das medidas cautelares é a proteção quase que imediata dos direitos fundamentais da vítima
de violência doméstica ou familiar, conforme o trecho do acórdão sobre o tema:

Debate-se a doutrina sobre a natureza jurídica das medidas protetivas. Não se
trata de discussão meramente acadêmica, pois significativos são os reflexos
de ordem processual. Uns afirmam que, se a medida for de natureza penal,
pressupõe um processo criminal. Outros pregam sua natureza cível, só
servindo para resguardar um processo civil. Mas há mais. Enquanto
consideradas acessórias, só funcionariam enquanto perdurar o processo cível
ou criminal. Fausto Rodrigues de Lima afirma que a discussão é equivocada
e desnecessária, pois as medidas protetivas não são instrumento para
assegurar processos. O fim das medidas protetivas é proteger direitos
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fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a
favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial.
Não visam processos, mas pessoas.
[...]
Já se encontra pacificado na jurisprudência que, em sede de direito familiar, a
medida cautelar não perde a eficácia, se não intentada a ação no prazo legal.
A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas
protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam.
Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o
mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais
do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas, que visam
garantir direitos fundamentais e "coibir a violência" no âmbito das relações
familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8º).
As tutelas inibitórias e reintegratórias que cabem ser asseguradas como medidas
protetivas de urgência são espécies de tutela específica: modalidade de tutela
jurisdicional em que se busca viabilizar à parte um resultado específico. Têm
por finalidade impedir atos ilícitos, o que justifica a possibilidade de o juiz
impor ao agressor deveres de fazer, não fazer ou de entregar coisa, no intuito de
tutelar especificamente o resultado almejado pela ofendida.
(STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 07/04/2014).95

Nota-se, portanto, a prevalência do entendimento pela finalidade das medidas
cautelares da Lei Maria da Penha como de proteção de direitos fundamentais. Logo, adotandose o posicionamento defendido neste trabalho – no qual o delegado de polícia aplica de ofício
as medidas protetivas, desde que preenchidos os requisitos autorizadores dessa medida
excepcional – estaríamos ampliando e antecipando a proteção dos direitos fundamentais da
vítima de violência domestica ou familiar, atendendo, de modo mais eficaz o objetivo de
proteção dos direitos fundamentais.

Como se vê, a medida cautelar não teria o caráter assessório, sendo um fim em si
mesma, podendo ser aplicada de imediato pela autoridade policial e, logo após, ser
encaminhada para homologação judicial, atendendo simultaneamente a eficácia da norma, o
princípio do juiz natural e o aumento de proteção da vítima.
A etimologia da palavra “delegado” provém do latim delegatus, ou seja, a pessoa
que recebe uma faculdade ou jurisdição96. Nesse diapasão, o delegado, assim como o magistrado,
tem o dever de proteção dos bens jurídicos abarcados pela norma penal incriminadora.
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Caso a autoridade policial esteja diante de uma ocorrência envolvendo violência
doméstica ou familiar contra a mulher e, percebendo que o lapso de tempo até o deferimento de
sua representação para medidas cautelares poderá expor a mulher vítima, seria mais razoável e
proporcional que este agisse de imediato, conforme exposto acima.

Neste sentido, recentemente, um caso envolvendo agressão contra mulher, ocorrida
no âmbito doméstico, chegou ao judiciário. Trata-se de uma lide envolvendo mãe e filho, na qual
o descendente praticava habitualmente condutas violentas contra ambos os pais.

No caso em exame, os pais doaram um bem imóvel para os filhos, com reserva
vitalícia de usufruto, existindo, além do parentesco, a coabitação. Nesse contexto, um dos filhos
passou a dispensar tratamento violento contra os pais, os ameaçando constantemente, inclusive
de morte. Vejamos a ementa do acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA
DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA.
DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU
CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser
pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de
violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente
ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2.
Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar
cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou
criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática
da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos
fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a
favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial.
Não visam processos, mas pessoas"
(STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 07/04/2014).

Por conta dos habituais transtornos psicológicos sofridos, a vítima procurou o
Juizado de Violência Doméstica, formulando requerimento das medidas protetivas de urgência,
previstas no artigo 22, da Lei Maria da Penha. Nesse contexto, impende reiterar a discussão sobre
a natureza jurídica das medidas cautelares, eis que, pela análise do acórdão, a medida cautelar é
satisfativa, ou seja, não necessita de um processo principal, seja no âmbito civil ou criminal.
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Assim, é latente que o objetivo do legislador ao elaborar a lei em tela foi proteger a
integridade física, psicológica e patrimonial da mulher vítimizada, mesmo que não haja processocrime posterior.

Todos esses argumentos servem para corroborar o entendimento de que a eficácia da
norma deve ser o foco principal, e não a burocracia legal ou constitucional. Deste modo, entendese que o paradigma norteador da interpretação das normas do ordenamento jurídico brasileiro
deve ser atualizado, priorizando a prevenção e a tutela dos direitos das vítimas, sem deixar de
garantir os direitos dos acusados.

3.3 A tutela da mulher como paradigma interpretativo da Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha surgiu para tutelar as mulheres vulneráveis, após todo o
procedimento e esforço das Organizações Não Governamentais explicado no início deste
trabalho.

As barreiras enfrentadas com a vigência desta lei em comento, entre outras, foram de
ordem jurídica. Assim, de acordo com estudo elaborado por Carmen Hein de Campos, em sua
obra “Lei Maria da Penha: necessidade de um novo giro paradigmático”, as mudanças jurídicas
que podem ser pontuadas com a edição e vigência da lei em comento são:97

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Tutela penal exclusiva para as mulheres;
Criação normativa da categoria violência de gênero;
Redefinição da expressão vítima;
Exclusão dos crimes de violência doméstica do rol dos crimes considerados
de menor potencial ofensivo e suas consequências;
Previsão de a companheira ser processada por violência doméstica ou
familiar em relações homoafetivas;
Criação de medidas protetivas de urgência;
Criação de juizados especializados com competência civil e criminal;
Tratamento integral, intersetorial e interdisciplinar da violência doméstica
e familiar.

As mudanças propostas pela lei em tela mostram uma alteração de paradigma em
relação ao tratamento da violência contra a mulher, gerando uma necessidade de readaptação dos
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profissionais do direito, os quais estavam habituados a tratar a maioria dos casos de violência
contra a mulher no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais.

Como bem pontua a autora do artigo supracitado, a burocracia e o tradicionalismo
jurídico na aplicação da Lei Maria da Penha vem sendo obstáculos na plena efetividade dos
ditamos da lei, principalmente no que diz respeito a aplicação das medidas protetivas de urgência.
Ademais, a representação pelas medidas de urgência poderá variar se feita pela delegacia comum
ou pela delegacia especializada no atendimento à mulher. Diante do exposto, a autora conclui:

A concessão ou o indeferimento das medidas também variam. Pesquisa
realizada por Diniz e Gumiere (2016) sobre medidas protetivas julgadas no
Distrito Federal entre 2006 e 2012 revela que em 48% dos casos as medidas são
negadas por falta de informações para análise dos requerimentos, indicando
fragilidade na formulação das medidas. Para as autoras, a postura do poder
judiciário é protelatória, pois ‘ignora o caráter urgente da medida e sobrecarrega
as vítimas com um ônus argumentativo e probatório” (DINIZ; GUMIERI, 2016,
pág. 215). Como se sabe, em contexto de violência doméstica a palavra da
vítima não pode ser mitigada, pois a violência dessa natureza ocorre geralmente
sem testemunhas (LAVIGNE; PERLINGEIRO, 2011) e geralmente há muito
tempo.98

A autora continua afirmando não se poder falar em inversão do ônus probatório na
Lei Maria da Penha, pois isto desvirtuaria a urgência no deferimento da medida, haja vista estar
a centralidade da lei na proteção da mulher vítima, e não do réu. Carmen Hein de Campos ainda
lembra que todo e qualquer indeferimento das medidas protetivas de urgência deve ser
justificados, sob pena de inconstituconalidade, com fulcro na previsão do artigo 93, IX, da
Constituição Federal, o qual prevê a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.99

Exigir da vítima um arsenal de provas contra o agressor, a fim de ter as medidas
protetivas de urgência deferidas é inviável, pois os crimes em tela nem sempre deixam vestígios
perceptíveis – principalmente quando se trata de violência psicológica – assim como, nem sempre
existem testemunhas.

Deste modo, não há como se utilizar as premissas do processo penal tradicional nos
crimes envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher, tendo em vista a dificuldade
probatória e a necessidade de urgência extrema no deferimento da medida cautelar protetiva.
98
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Nestes termos, propomos aqui uma mudança de paradigma, quebrando as barreiras burocráticas
do processo penal comum, a fim de se alcançar a plena efetividade das diretrizes da Lei Maria
da Penha.

Não se mostra razoável tratar os casos dotados de peculiaridades do mesmo modo
que qualquer outro. Uma representação, formulada por um delegado de polícia, por busca e
apreensão em residência ou um pedido de prisão preventiva baseado na manutenção da ordem
econômica não podem ter o mesmo procedimento de uma representação por medidas protetivas
de urgência em casos de violência de gênero.

Isso porque, a probabilidade de reiteração criminosa nos casos tutelados pela Lei
Maria da Penha é comum, haja vista que as agressões, em sua maioria, são habituais. Logo, em
casos como esses, deverá ser adotado um procedimento mais célere, que não demande provas
robustas e que garanta a imediata proteção da mulher vitimizada.

Continua afirmando não se pode exigir provas robustas em crimes tutelados pela Lei
Maria da Penha, no que diz respeito ao requerimento de medidas protetivas de urgência, haja
vista o caráter urgente e protetivo. As provas devem ser exigidas para o oferecimento da
denúncia, servindo como instrumento necessário ao embasamento da inicial acusatória.100

Na ocasião da representação por medidas protetivas de urgência, o objetivo é a
cessação da violência e a manutenção dos direitos fundamentais da vítima, e não a preparação e
instrumentalização de um eventual processo penal. Percebe-se, assim, que a vítima ocupa um
papel central nesses tipos de crimes, diferente do processo penal tradicional, o qual centraliza a
figura do acusado ou réu.

A autora continua seu trabalho expondo uma pesquisa que afirma que apenas 12%
das medidas são descumpridas. Todavia, alerta para os casos não notificados, ou seja, os números
podem ser maiores. Segundo a pesquisa, 23% dos casos resultam na prisão preventiva do
agressor, entretanto não são fundamentadas no descumprimento das medidas protetivas de
urgência. Vale ressaltar que o mero deferimento das medidas protetivas de urgência não é, por si
só, um fato que garante a segurança da vítima, sendo necessária a integração do sistema de justiça

100
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criminal com a rede de serviços. A autora insiste em informar que a Lei Maria da Penha necessita
de um sistema jurídico autônomo, com regras próprias de interpretação, aplicação e execução
penal. 101

A pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher, realizada pelo Instituto Maria da Penha, Universidade Federal do Ceará e Universidade
de Toulouse, analisando a violência contra a mulher em todas as capitais da região Nordeste,
trouxe que aproximadamente 3 em cada 10 mulheres nordestinas (27,04%) sofreram algum
episódio de violência doméstica em sua vida. No mais, 1 em cada 10 mulheres nordestinas
(11,92%) relatam terem sofrido violência de gênero pelo menos uma vez nos últimos 12 meses.102

Os números são preocupantes, ainda mais quando se percebe que os agressores são
companheiros ou ex-companheiros das vítimas. O fator “medo” é presente no cotidiano das
mulheres nordestinas, segundo a mesma pesquisa, o que ocasiona dano significativo na qualidade
de vida e bem-estar dessas mulheres, ainda que não tenham sido vítimas de violência de gênero.
A autora do artigo supramencionado critica a atuação do sistema judiciário frente aos casos
tutelados pela Lei Maria da Penha, vejamos:

Portanto, a dimensão do risco (probabilidade futura) de a violência acontecer
tem sido negligenciada pelo sistema jurídico e tem levado a não concessão de
medidas protetivas e, ainda, a duvidar da palavra da vítima ou a um absurdo

entendimento de que as mulheres fazem “uso abusivo da LMP”.103

Conforme manda o artigo 159, do Código de Processo Penal, o ônus probatório é de
quem acusa. Todavia, na maioria dos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher
não há testemunhas ou outros tipos de provas tradicionalmente produzidas para a autoridade
policial, pois, tal modalidade criminosa é praticada, geralmente, em ambientes domésticos.

Assim, não se mostra razoável exigir da vítima um arsenal probatório, a fim de ter
deferido o requerimento de medidas protetivas de urgência, devendo ser privilegiada a palavra
da vítima e corroborada com outros elementos indiciários trazidos com a “notitia criminis”.
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3.4 Efetividade da medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha

Em um primeiro momento, cabe esclarecer o que seria uma medida cautelar. Nas
palavras de Guilherme Nucci: “trata-se de um instrumento restritivo da liberdade, de caráter
provisório e urgente, diverso da prisão, como forma de controle e acompanhamento do acusado,
durante a persecução penal, desde que necessária e adequada ao caso concreto”.104

A ausência de urgência na efetiva concretização da medida protetiva, diante de uma
grave ameaça concreta à vida da vítima pode ser fatal, caso não respeitada. Estudos de campo
comprovam que as primeiras 24 horas após a procura da vítima às instâncias de controle social
formal (delegacias, sede do Ministério Público ou juízes) são as mais críticas, pois, o ofensor
muitas vezes toma ciência do ocorrido (ou até mesmo é intimado a depor em sede policial) e a
vítima estará desprovida de um local seguro para aguardar o deferimento da medida protetiva de
urgência, restando, apenas sua própria casa, a casa de sua família ou outros locais conhecidos
pelo seu ofensor.

Cabe observar que a busca por celeridade em todos os procedimentos envolvendo a
violência doméstica ou familiar contra a mulher é uma premissa trazida em alguns dispositivos
da Maria da Penha, e não apenas no capítulo atinente às medidas protetivas de urgência. No artigo
33, p. único, por exemplo, a lei garante direito de preferência no processo e julgamento dos
delitos regidos por esta lei.

Já no artigo 19, §1°, a lei previu a desnecessidade de audiência das partes ou de oitiva
do membro do Ministério Público para a concessão das medidas de urgência, o que também
evidencia que qualquer morosidade na persecução penal em que figure tais crimes, enseja
consequências irreversíveis.

Ademais, a lei em comento também permite ao juiz aplicar as medidas protetivas de
imediato, sem necessidade de requerimento do Ministério Público, ofendida ou da autoridade
policial, deixando de observar a inércia da jurisdição em prol da celeridade da proteção da vítima.
Sobre o tema, Alice Bianchini, citando Rosane M. Reis Lavigne e Cecília Perlingeiro, aduz que,
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nesse caso, há ofensa clara ao princípio da imparcialidade judicial, haja vista a atuação ativa do
magistrado, mas a necessária urgência na concessão das medidas constitui argumento
justificável, ao lado dos princípios da devida diligência do Estado e da ampla proteção da
mulher.105

Diversos fatores são apontados como desmotivadores da comunicação do crime pela
vítima aos familiares ou à delegacia de polícia. Isso porque, não se trata de um crime comum,
mas uma modalidade sui generis de criminalidade, a qual ocorre, muitas vezes, no âmbito
doméstico, envolvendo, ainda que de forma reflexa, toda a estrutura familiar.

O etiquetamento social (labeling approach) também se mostra como fator que
favorece as cifras negras da criminalidade nesse tipo de delito, haja vista que a vítima não quer
expor o que considera ser sua vida intima para a sociedade. Sobre o labeling approach constatase:

Com o labeling approach desmascara-se a suposta legitimidade de todo o
sistema de valores até então sustentado a partir da cons-tatação de que o crime
não pode ser estudado como um dado. Mais do que isso, ele precisa ser visto
como o centro de uma teoria da criminalidade. Desta forma, para os seguidores
do labeling approach o fenômeno do crime precisa ser estudado a partir de duas
instâncias.
A primeira é a da definição do comportamento criminoso por normas abstratas.
E a segunda, a da reação das instâncias oficiais contra esse comportamento
delitivo anteriormente definido. Entre estas duas instâncias encontra-se a
constatação fundamental da teoria: o efeito estigmatizante. Nestes termos, o
crime não é uma realidade ontológica pré-constituída, alheia à
intersubjetividade humana. Ele é o resultado da construção de um discurso
mediante processos de interação que etiquetam comportamentos e os elegem
como desviantes.106

Até o receio em desestruturar a instituição familiar é causa de não notificação desses
crimes aos órgãos de controle social formal. Por esses motivos é que a proteção à mulher vítima
de violência doméstica ou familiar deve ser imediata, pois a inobservância da urgência no
deferimento da medida protetiva poderá gerar consequências irreversíveis à vítima.
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Sabe-se que grande parte da população pratica delito, todavia apenas uma pequena
parte é levada ao conhecimento do Estado e por este julgada, existindo um abismo entra a
criminalidade real e a aparente. Este fenômeno é cunhado de cifra oculta ou negra. Calcula-se
que apenas 1% dos crimes sexuais são registrados, inclusive.107

O mesmo autor ainda cita um rol de motivos fomentadores do fenômeno das cifras
negras da criminalidade, afirmando serem motivos que levam à subnotificação dos crimes:
(a) capacidade operacional desprezível, se comparada à necessidade; (b)
ausência de ma- nifestação das vítimas; (c) desonestidade ou ineficiência da
polić ia; (d) a polić ia pretende proteger a reputação da cidade;(e) o fato não foi
descoberto; (f) a perda de credibilidade no sistema; (g) constataram-se obsoletos
os dispositivos da legislaçaõ ;(h) as condutas saõ culturalmente aceitas; (i) há
um desacordo entre a programaçaõ da criminalizaçaõ primária (legis- laçaõ ) e
a criminalização secundária (falta de recursos administrativos); (j) após o
esclarecimento do crime, nem sempre é intentada a ação penal; (k) ainda que
ajuizada a ação penal, nem sempre o acusado é condenado; (l) a polícia pode
entender equivocadamente que naõ ocorreu delito;(m) teme-se a polić ia ou o
delinquente; (n) as testemunhas naõ querem envolvimento com a polić ia etc.108

Para corroborar esse entendimento, tem-se por base a tabela abaixo, confeccionada pelo
Instituto Avante Brasil. Observa-se que o medo que a vítima tem do agressor é uma das principais
causas da inércia da mulher perante a violência doméstica ou familiar, ocasionando o crescimento
das cifras negras da criminalidade.

Estatística sobre da inércia da mulher perante a violência doméstica ou familiar
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O fator “medo”, apontado na pesquisa acima, se refere ao temor de represália após a
comunicação da agressão – sobretudo nas delegacias de polícia - pois, segundo o mesmo instituto
responsável por este levantamento, 97% das mulheres entrevistadas conhecem a delegacia da
mulher, tendo esta como o principal ente de apoio à mulher vítima de violência doméstica.

Sendo assim, caso o delegado de polícia tivesse o poder de aplicar, de ofício, todas
as medidas protetivas de urgência, a ofendida já sairia da delegacia sentindo-se protegida, pois o
agressor seria intimado a não cultivar contato, manter distância da ofendida ou qualquer outra
medida nominada ou inominada – de acordo com o caso concreto – sob pena de prisão preventiva
em caso de descumprimento. Entretanto, atualmente, a autoridade policial somente pode aplicar
o afastamento do agressor do local de convívio com a vítima, desde que não haja comarca no
local, conforme se estudará em capítulo específico.

Não se pode afirmar que a mulher estaria totalmente a salvo do agressor se o delegado
de polícia decretasse imediatamente, após o requerimento da ofendida, qualquer uma das
medidas protetivas de urgência. Contudo, o poder de coerção da possibilidade próxima de prisão
preventiva em caso de descumprimento tem o fito de desencorajar o agressor a reincidir.

A consequência prática esperada seria a redução do medo de procurar as delegacias
de polícia para relatar situações de violência doméstica ou familiar, haja vista a resposta e
proteção imediata do Estado, impedindo o aumento contínuo das cifras negras baseadas na
descrença nas instâncias formais de controle social. A redação atual do artigo 12-C, da Lei Maria
da Penha, prevê uma única hipótese restrita de aplicação da medida protetiva de urgência
consistente no afastamento do agressor do lar, o que não deve ocasionar mudanças significativas
nos números de casos de violência doméstica ou familiar.

Por este motivo, conforme será abordado adiante, este trabalho visa ampliar as
hipóteses de aplicação das medidas protetivas de urgência pela autoridade policial, com o intuito
de atingir um maior número de casos práticos, dando efetividade às medidas cautelares.
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A fim de estatisticamente fundamentar o entendimento pela violência
doméstica/familiar como uma realidade no Brasil, segue gráfico demonstrativo do aumento dos
índices desta mesmo após a edição da Lei Maria da Penha e outros esforços legislativos.109.

Pelo que se percebe dos dados apontados a violência contra a mulher vem crescendo
significativamente, mesmo diante de novas leis e de políticas públicas para sua repressão e
prevenção. Isso se dá, principalmente, por uma cultura de submissão da mulher ao homem no
contexto doméstico e social, tornando-a alvo vulnerável no seio familiar, já que, muitas vezes, a
mulher tenta ao máximo preservar a unidade familiar, sem interesse em comunicar a violência
sofrida às autoridades responsáveis.

Alice Bianchini, citando pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2010,
expõe ser comum que as mulheres sofram algum tipo de agressão física do companheiro e a
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suporte por mais de 10 anos. A autora continua afirmando ser necessário à vítima compreender
todo o processo de violência, entendendo todo contexto histórico e social que a faz permanecer
inerte. Ao final, cita o artigo 4°, da Convenção de Belém do Pará, o qual aduz ser a lei em tela
ma descriminação positiva, ou seja, tem o caráter temporário, com o objetivo de alcançar a
igualdade de tratamento dos gêneros.110

Quanto às pesquisas que retratam os meios utilizados para ceifar a vida de pessoas
do gênero feminino podemos chegar a diversas conclusões. Conforme se vê da tabela, a grande
maioria das mortes não foi premeditada, podendo se classificada como crimes de ímpeto ou
passionais (sem premeditação), como é o caso do homicídio praticado por obstrução das vias
aéreas por estrangulamento.111

Os dados supracitados nos conduzem à conclusão de que a extrema violência é uma
marca dos crimes contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, sendo um fator que
potencializa a vulnerabilidade da vítima. Isso nos mostra a urgência na efetivação das medidas
protetivas de urgência como essencial a salvaguarda da integridade física e psíquica da vítima,
constituindo mais um argumento favorável à tese trazida neste trabalho.

Nesta oportunidade, visando trazer mais argumentos a embasar a atuação imediata e
preventiva do delegado de polícia em situação mais ampla que a atual, serão analisados os locais
nos quais a violência contra a mulher é mais comumente consumado. Vejamos112:
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A partir dos dados estatísticos supracitados, percebe-se que a incidência de crimes
consumados no interior dos domicílios é preocupante. Essa situação ainda é mais alarmante
quando se trata de crimes tutelados pela Lei Maria da Penha, pois o local em que se desenvolve
a ação criminosa é quase sempre o mesmo de convivência familiar entre agressor e vítima.
Ademais, essa característica é um obstáculo à formação do arsenal probatório, haja vista
tratarem-se de crimes ocorridos no âmbito privado.

Assim, resta evidente a necessária mudança legislativa proposta por meio deste
trabalho, eis que, após relatar o evento criminoso ocorrido para a autoridade policial, a vítima
volta para o domicílio comum, ou seja, para o local mais propício para a reiteração criminosa,
conhecido previamente pelo agressor e sem qualquer proteção do Estado, uma vez não poder a
autoridade policial qualquer medida imediata diante do atual procedimento trazido na Lei Maria
da Penha.

Apenas na restrita hipótese do município não sediar comarca é que o delegado de
polícia estaria autorizado a agir. A lei ainda restringe a atuação ativa da autoridade policial para
a aplicação de apenas um dos tipos de medida protetiva de urgência (afastamento do agressor do
local de convívio com a vítima). Essa possibilidade não condiz com a realidade prática dos casos,
os quais demandam ampla aplicação da lei, já que o fato de existir comarca na cidade, por si só,
não garante a celeridade no deferimento da medida.

Diante disso, caso a lei permitisse a concessão, pelo delegado de polícia, de qualquer
das medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, logo após a comunicação do fato pela
vítima, ainda que o município fosse sede de comarca, desde que preenchido certos requisitos
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autorizadores, haveria um aumento na confiança social nos órgãos estatais responsáveis pela
persecução penal (delegacias, Ministério Público e Poder Judiciário), reduzindo os casos de cifras
ocultas da criminalidade e a estatística de vítimas fatais.

O Estado, através de todos os poderes, já se manifestou sobre a gravidade do tipo de
crime em tela. No âmbito judiciário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já editou súmula no
sentido de que qualquer infração penal que tenha por vítima uma mulher, decorrente de violência
ou grave ameaça, ocorrida em âmbito doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, assunto que será tratado em capítulo específico. 113

Na esfera do Poder Legislativo, no corpo da própria Lei Maria da Penha, consta uma
previsão a exaltar a reprovabilidade social da modalidade de crime em análise. Segundo o artigo
41, da citada lei, aos crimes submetidos à Lei Maria da Penha, praticados com violência contra a
mulher, não se poderá aplicar os institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados
Especiais.

Já na esfera do Poder Executivo, constantemente nos deparamos com políticas
públicas de conscientização da população sobre os direitos da mulher, o que também corrobora
a tese de que o Estado coloca a violência contra a mulher cada vez mais em evidência.

3.5 As mudanças operadas pela Lei nº 13.827/19 no âmbito da Lei Maria da Penha

As expectativas sociais, corroboradas com a análise dos dados extraídos de pesquisas
empíricas, culminaram na recente elaboração de dois projetos de lei, nos anos de 2017 e 2019,
os quais visavam, dentre outros assuntos, a legalidade da aplicação das medidas protetivas de
urgência pela autoridade policial.

Fazendo-se um esboço histórico de toda a problemática envolvendo a atuação do
delegado de polícia no âmbito da Lei Maria da Penha, lembramos que a Lei nº 13.505/17
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acrescentou dispositivos à primeira norma, prevendo o direito da mulher em situação de violência
doméstica ou familiar de ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado,
preferencialmente, por servidores do sexo feminino.

A Lei nº 13.505/17 acrescentou o artigo 10-A à Lei Maria da Penha, prevendo
requisitos procedimentais preliminares a serem observados com o fito de salvaguardar a
dignidade da mulher, impedindo a revitimização por parte dos agentes públicos. Vejamos:

Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o
atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por
servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados.
§ 1o A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou
de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a
mulher, obedecerá às seguintes diretrizes:
I - salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente,
considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência
doméstica e familiar;
II - garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência
doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com
investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas;
III - não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o
mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como
questionamentos sobre a vida privada.
§ 2o Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou
de testemunha de delitos de que trata esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, o
seguinte procedimento:
I - a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o
qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em
situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade
da violência sofrida;
II - quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional
especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade
judiciária ou policial;
III - o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a
degravação e a mídia integrar o inquérito.

Nota-se que o supracitado artigo atende às peculiaridades dos crimes envolvendo
violência doméstica ou familiar contra a mulher, haja vista trazer procedimentos específicos para
a inquirição das vítimas, com o intuito de impedir o agravamento do sofrimento, inibindo a
vitimização secundária. O artigo é considerado um avanço na proteção da vítima, uma vez expor
o agravamento do sofrimento decorrente do crime ocasionado pela revitimização.
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Insta ressaltar que o artigo 11 constitui um progresso na tutela dos interesses da
vítima de violência doméstica ou familiar pelo delegado de polícia, eis não exigir a presença
judicial e nem o prévio registro da ocorrência para:

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao
Ministério Público e ao Poder Judiciário;
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico
Legal;
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local
seguro, quando houver risco de vida;
IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus
pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;
V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços
disponíveis.

Tratam-se de medidas administrativas, as quais demandam regulamentação por parte
das instituições policiais de cada Estado. A indeterminação doutrinária reside em saber se estas
medidas são discricionárias ou obrigatórias por parte da autoridade policial. Para os fins deste
trabalho, são de ordem obrigatória, sob pena de processo administrativo disciplinar ao policial
que, quando solicitado, não as atender.

Importante salientar que, em crimes de violência doméstica ou familiar contra a
mulher, não são todas as atividades do delegado de polícia que dependem de autorização judicial.
Nesse sentido, o artigo 12, da Lei Maria da Penha, já concedia alguma autonomia para a
autoridade policial, prevendo obrigações a serem efetivadas após o registro da ocorrência
policial, sem necessidade de representação judicial:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a
termo, se apresentada;
II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas
circunstâncias;
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz
com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;
IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e
requisitar outros exames periciais necessários;
V - ouvir o agressor e as testemunhas;
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de
antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro
de outras ocorrências policiais contra ele;
VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao
Ministério Público.
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Impende destacar ter a Lei nº 13.505/17 também almejado a instituição do artigo 12B, o qual conferiria legitimidade à conduta ativa do delegado de polícia judiciária, com o objetivo
de conceder mais celeridade na efetividade das medidas protetivas de urgência, conforme
podemos observar:

Art. 12-B. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e
familiar ou de seus dependentes, a autoridade policial, preferencialmente da
delegacia de proteção à mulher, poderá aplicar provisoriamente, até deliberação
judicial, as medidas protetivas de urgência previstas no inciso III do art. 22 e
nos incisos I e II do art. 23 desta Lei, intimando desde logo o agressor.
§ 1º O juiz deverá ser comunicado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e poderá
manter ou rever as medidas protetivas aplicadas, ouvido o Ministério Público
no mesmo prazo.
§ 2º Não sendo suficientes ou adequadas as medidas protetivas previstas no
caput, a autoridade policial representará ao juiz pela aplicação de outras
medidas protetivas ou pela decretação da prisão do agressor.

No entanto, o artigo acima sofreu um veto jurídico do Presidente da República em
exercício, sob o argumento de que o dispositivo estava dotado de "inconstitucionalidade material,
por violação aos artigos 2º e 144, §4º, da Constituição, ao invadirem competência afeta ao Poder
Judiciário e buscarem estabelecer competência não prevista para as polícias civis".114

Com isso, o Poder Executivo impediu a principal mudança e avanço legal proposto
pelo Poder Legislativo. Assim, o delegado de polícia continuou a seguir o procedimento de
representação, em 48 horas, para o magistrado, o qual possui o mesmo prazo para decidir sobre
as medidas protetivas, totalizado quase 96 horas de vulnerabilidade da vítima (artigo 12, III, da
Lei Maria da Penha), o que é inconcebível diante da ausência de proteção estatal ao longe deste
período.

O presidente da República não agiu acertadamente, pois, a Constituição Federal não
traz previsão sobre a reserva de jurisdição para a aplicação de medidas cautelares pelo delegado
de polícia, abrindo margem discricionária para o Poder Legislativo. Ademais, a autoridade
policial já detém autonomia para aplicar medidas cautelares, de acordo com o nosso Código de
Processo Penal, a exemplo da prisão em flagrante (artigo 304), liberdade provisória com fiança
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(artigo 322), apreensão de bens (artigo 6, II) e da ação controlada em crime organizado (artigo 8,
§1°, da Lei 12.850/13).115

Em 13 de maio de 2019, a Lei nº 13.827/19 foi sancionada pelo atual Presidente da
República, sendo publicada no dia seguinte. A expectativa social foi atendida, levando-se em
conta a jurimetria, a qual comprovou a ineficácia prática do procedimento primitivamente trazido
pela Lei Maria da Penha.

A nova lei surgiu com o fim de autorizar, em hipóteses específicas, a aplicação de
medida protetiva de urgência, pela autoridade judicial ou policial, à mulher em situação de
violência doméstica ou familiar, ou a seus dependentes.

Segundo a novatio legis:
Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou
de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio
ou local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou
III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver
delegado disponível no momento da denúncia.

A lei em exame traz a possibilidade do delegado de polícia ou policial determinar
apenas uma medida protetiva de urgência, já primitivamente prevista no artigo 22, II, da Lei
Maria da Penha.

Ao analisar a lei, é possível verificar que o legislador privilegia apenas a mulher que
coabita com o agressor, silenciando quanto às mulheres que não convivem com o companheiro.

A Lei Maria da Penha, em momento algum, restringe os seus termos para
companheiros em coabitação. Ao contrário, entende que a violência contra a mulher é qualquer
ação ou omissão baseada no gênero, as quais lhe causem dano, “em qualquer relação íntima de
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação” (artigo 5°, III).
115
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Deste modo, o legislador desprestigiou as mulheres que não coabitam com o
agressor, negando-lhes acesso imediato às medidas protetivas de urgência. Melhor seria tivesse
o legislador estendido a possibilidade de aplicação imediata de todas as medidas previstas no
artigo 22, da Lei Maria da Penha. Assim, o delegado de policia poderia aplicar as medidas abaixo,
tutelando também as mulheres que não convivem no mesmo lar do agressor:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao
órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o
limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física
e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe
de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Vale ressaltar não existir razoabilidade e proporcionalidade em permitir que o
delegado de polícia aplique, imediatamente, o afastamento do agressor do local de convivência
com a ofendida (artigo 22, II), mas não lhe seja autorizado determinar a proibição de aproximação
da ofendida e de seus familiares (artigo 22, III, “a”), proibição de contato com a ofendida, seus
familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, “b”) e a vedação da
frequentação de determinados lugares (artigo 22, III, “c”).

Deste modo, se lhe foi legalmente conferida a possibilidade de aplicar medida mais
gravosa (afastamento do lar), também deveria ser permitida a aplicação das outras medidas
menos restritivas e invasivas ao agressor.
O caput do artigo 12-C exige que a vítima esteja em situação de “risco atual ou
iminente à vida ou a integridade física”, para que possa ter a proteção imediata de afastamento
do agressor do local de convívio. Nesse ponto, o legislador se posicionou de forma acertada, pois
uma grande parcela das vítimas fica em situação de risco após a comunicação da notitia criminis.

O requisito do risco atual ou iminente não é novidade em nosso ordenamento
jurídico, bastando lembrar as excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estado de
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necessidade. Segundo Guilherme Nucci, sobre a atualidade e a iminência na legítima defesa,
atual é o que está acontecendo no presente, enquanto a iminência é um futuro imediato, ou seja,
um fato em vias de acontecer. Afirma ainda que o estado de atualidade da agressão deve ser
interpretado de forma flexível, haja vista que uma atitude hostil pode cessar momentaneamente,
mas a vítima tem plena convicção de que as agressões serão continuadas. Quanto à iminência,
deve-se se ater a situação de perigo gerada no espírito de quem se defende.116

No contexto da Lei Maria da Penha, a vítima deverá demonstrar ao magistrado,
delegado de polícia ou policial, estar na iminência de sofrer nova agressão, em contexto
doméstico ou familiar, para assim receber a tutela imediata da medida de afastamento do agressor
do lar ou local de convivência. Ressalta-se que a iminência da agressão também pode ser em
desfavor dos dependentes da mulher, ocasião que também admite o deferimento da medida
imediatamente.

Segundo a nova lei, o risco atual ou iminente capaz de autorizar a proteção imediata
da medida protetiva deve ser contra a integridade física ou vida da mulher, ou de seus
dependentes. Nesse ponto específico, a atualização legislativa mostrou-se deficiente, pois a Lei
Maria da Penha previu cinco espécies de violência, a saber: física, moral, psicológica, sexual e
patrimonial (artigo 7°).

Pela interpretação literal do caput, do artigo 12-C, percebe-se ter o legislador
contemplado apenas a violência física, prevendo ser necessária a constatação de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da vítima. No entanto, conforme citado anteriormente,
existem outros tipos de violência suportada pela mulher em contexto doméstico ou familiar.
Vejamos:
Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre
outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
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contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.

Por esse ângulo, a nova lei merece reforma, a fim de ter o seu alcance ampliado,
abrangendo todas as possíveis formas de violência contra a mulher, buscando a plena
compatibilidade com o artigo supracitado. Caso contrário, por exemplo, se uma mulher estiver,
em contexto de violência doméstica ou familiar, na iminência de ter seus bens destruídos pelo
companheiro (violência patrimonial), sofrer séria difamação pelo seu namorado (violência
moral), ser vítima de humilhações públicas (violência psicológica) ou ser forçada a praticar atos
libidinosos (violência sexual) não poderá usufruir da aplicação imediata da medida protetiva de
urgência, pois não estará com sua integridade física ou sua vida em risco iminente, o que não se
pode admitir.

Isso porque, se adotarmos uma interpretação sistemática, poderíamos entender ser a
violência sexual uma ameaça à integridade física da vítima, estando abrangida pelo caput do
artigo 12-C. Outrossim, a violência moral e a psicológica podem causar transtornos psíquicos
graves, a exemplo da depressão, a qual é entendida como lesão corporal grave, pela incapacidade
das ocupações habituais por mais de 30 dias.

Para corroborar o entendimento de que a violência moral e psicológica (artigo 7°, II
e V da Lei Maria da Penha) se enquadram no “risco à integridade física” prevista no artigo 12C, vale expor o pensamento de Guilherme Nucci, o qual entende que, para caracterizar a lesão
corporal, a lesão pode ser à saúde do corpo humano, internamente, abrangendo qualquer
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modificação prejudicial às funções mentais, culminando em abalos psíquicos comprometedores,
dispensando a existência de sangue ou dor.117

O principal objetivo da Lei nº 13.827/19 foi a atribuição de legitimidade de aplicação
da medida de urgência pelo delegado de polícia ou por um policial. Observa-se que a lei em
análise delineou situações excepcionais de atuação desses agentes públicos nos casos de
violência doméstica ou familiar contra a mulher, o que nos faz concluir que nem todos os
delegados de polícia e policiais poderão determinar a medida contida no artigo 22, II, da Lei
Maria da Penha.

Assim, o delegado de polícia somente poderá afastar o agressor do local de convívio
com a vítima quando o município não for sede de comarca, ou seja, quando não houver um juízo
no local. Deste modo, nota-se que apenas os delegados de polícia lotados em pequenas cidades
terão a incumbência de aplicar imediatamente a medida protetiva de urgência prevista.

O reflexo dessa previsão é a falta de isonomia na tutela da integridade física e da
saúde da mulher vitimizada, pois somente as vítimas residentes em cidades desprovidas juízo
(geralmente pequenos municípios) poderão ter acesso à imediata atuação do delegado de polícia.
Por outro lado, as mulheres habitando nos grandes centros urbanos ficarão reféns do vagaroso
procedimento de representação, restando vulneráveis por 96 horas (artigo 12, III, Lei Maria da
Penha), enquanto aguardam o deferimento das medidas protetivas de urgência.

Essa falta de igualdade no tratamento das mulheres, a depender da região geográfica
em que se encontrem, culmina em afronta ao artigo 2°, da Lei Maria da Penha, o qual não admite
diferenciação no tratamento entre as vítimas:
Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Outrossim, ao limitar a atuação do delegado de polícia a situação extremamente
restrita, a lei deixa de proteger a grande maioria das mulheres, as quais continuarão sem acesso
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à tutela protetiva imediata. Deste modo, a Lei nº 13.827/19 é parcialmente inconstitucional, eis
ferir o princípio constitucional da igualdade, previsto no artigo 5°, caput, da Constituição
Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

O consagrado princípio constitucional se traduz em um dos pilares de um Estado
Democrático de Direito, no qual todos merecem tratamentos isonômicos, vedada qualquer
discriminação infundada.

A exigência do tratamento igualitário nas searas políticas, econômicas e sociais é
inerente ao homem. Entretanto, a desigualdade já assolou a humanidade por séculos, inclusive
sob o argumento da vontade divina. As revoluções liberais foram importantes para a discussão
da igualdade no mundo, principalmente a ocorrida em 1789, na França. Vale lembra, por
oportuno, do artigo 1º da Declaração desse mesmo ano, o qual coloca em posição de equivalência
a igualdade e a liberdade.118

Ao prever que a medida protetiva de urgência somente será aplicada pelo delegado
de polícia, de maneira imediata, em locais desprovidos de comarca, a lei limitou o manto de
proteção para apenas uma restrita parcela de mulheres. Melhor seria tivesse a lei ampliado o
âmbito de atuação da autoridade policial, estabelecendo unicamente o critério do risco à
integridade física ou à vida da vítima como autorizador da conduta ativa do delegado.

Logo,

os

legitimados

constitucionais

devem

interpor

ação

direita

de

inconstitucionalidade, em controle concentrado, de acordo com o artigo 102, I, “a” e 103, da
Constituição Federal, a fim de amplificar o alcance protetivo da lei, adequando-a às premissas
básicas de uma constituição democrática.
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No mesmo sentido, percebe-se que a discriminação levantada viola a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher, também conhecida
como Convenção de Belém do Pará, criando-se um quadro teratológico. Senão, vejamos:

Art. 4: Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e
proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em todos os
instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos humanos. Estes
direitos abrangem, entre outros:
(...)
f) direito a igual proteção perante a lei e da lei;

A referida convenção, por tratar dos direitos humanos das mulheres, tem status de
norma supralegal, estando acima das leis, devendo respeito apenas às premissas constitucionais,
conforme já decidiu o STF119:

(...) diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que
cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua
internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de
ratificação previsto na CF/1988, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de
toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante.
Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais,
a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também
tem sua eficácia paralisada. (...) Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de
1992, ao PIDCP (art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º,
7), não há base legal para aplicação da parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988,
ou seja, para a prisão civil do depositário infiel.
[RE 466.343, voto do rel. min. Cezar Peluso, P, j. 3-12-2008, DJE 104 de 5-62009, Tema 60.]

Por esta razão, a discriminação de tratamento jurídico entre as mulheres, de acordo
com critérios geográficos, não se mostra compatível com a Convenção de Belém do Pará,
internalizada pelo ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual deve se sujeitar ao controle de
convencionalidade.

Novamente, destaca-se não hver impedimento constitucional à atuação cautelar do
delegado de policia, pois a Constituição Federal não limitou a aplicação de medidas cautelares
apenas aos membros do Poder Judiciário. Além disso, o Código de Processo Penal já prevê outras
hipóteses de atuação cautelar da autoridade policial, a exemplo da prisão em flagrante.

119

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1268&termo=

90

Inclusive, a nova lei trouxe um dispositivo que objetiva garantir a tutela jurisdicional
postergada, quando o delegado de policial ou o policial aplicar a medida de ofício. Trata-se do
§1°, do artigo 12-C, o qual a determina o envio da decisão restritiva ao magistrado, ao qual cabe
analisar a legalidade e a conveniência da medida:

§1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será
comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual
prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar
ciência ao Ministério Público concomitantemente.

Neste diapasão, a remessa ao juiz de direito obedecerá a um prazo restrito, visando
inibir qualquer ilegalidade no menor tempo possível. Destaca-se a obrigatoriedade do envio da
decisão ao Ministério Público, a quem compete o controle externo da atividade policial (artigo
129, VII, Constituição Federal).

Outras questões de ordem prática podem diminuir a eficácia da medida protetiva
imposta pelo delegado de polícia. Primeiramente, diante da realidade judiciária atual –
assoberbada e morosa, é certo que o cumprimento do prazo legal é inviável (24 horas). Caso não
seja observado esse prazo, a medida será ilegal, podendo ser relaxada, a pedido da defesa,
retrocedendo a situação ao “status quo ante”, deixando a mulher vulnerável novamente.

Se pensarmos na aplicação da medida protetiva pelo policial comum, há ainda um
maior risco de esgotamento do mencionado prazo de remessa, pois esse agente nem sempre tem
acesso ao sistema informatizado. Ademais, alguns pequenos municípios não têm um sistema
informatizado entre a polícia e o Poder Judiciário, utilizando documentos físicos, o que
demonstra ser mais um obstáculo ao cumprimento do prazo de 24 horas, tornando a medida
ilegal.

No Estado de São Paulo já existe um sistema informatizado, o qual conecta a polícia
ao Poder Judiciário. Todavia, o mesmo não acontece nos Estados do Ceará, Pernambuco e
Alagoas, a título exemplificativo.120
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O principal impacto no ordenamento jurídico decorrente da inovação legislativa em
exame foi o inciso III, do artigo 12-C. De acordo com esse dispositivo legal, o policial poderá
aplicar o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida,
estritamente quando o município não for sede de comarca (não houver juízo) e, cumulativamente,
quando não houver delegado disponível no momento da notitia criminis, formulado pela vítima.

Trata-se de hipótese ainda mais limitada do que a do inciso II, do mesmo artigo de
lei, a qual trata da atuação ativa da autoridade policial. Por esta razão, as críticas mencionadas
acima, a respeito da ineficácia da lei por prever uma situação extremamente excepcional de
aplicação, servem para ambas as hipóteses (incisos II e III, do artigo 12-C). Isso porque, o
requisito autorizador da atuação do policial é de difícil ocorrência, haja vista serem poucos
municípios são, cumulativamente, desprovidos de juiz e de autoridade policial.

No mesmo sentido, a inconstitucionalidade por falta de observação do princípio
constitucional da isonomia também macula esse inciso, pois, ao limitarmos a hipótese de tutela
imediata da medida protetiva de urgência apenas para lugares que não são sedes de comarca e
que não disponham de delegado, a lei estaria privilegiando uma parcela pequena de mulheres,
sendo omissa quanto às demais. A consequência prática, para a outra parcela de ofendidas, seria
a tutela das medidas protetivas de urgência através do primitivo procedimento em vigor no artigo
12, III, da Lei Maria da Penha, ou seja, esperando pela representação do delegado ao magistrado.

Dois pontos da novatio legis merecem destaque pela ausência de técnica legislativa,
podendo gerar consequências de ordem prática. Em primeiro lugar, o dispositivo previu o termo
“policial”, ao citar o terceiro agente legitimado a aplicar as medidas protetivas de urgência ex
officio.

O artigo 144, da Constituição Federal, elenca as funções das polícias, dispondo serem
responsáveis pela incolumidade das pessoas e dos seus patrimônios:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
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V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Segundo a maioria da doutrina121, o termo “policial”, empregado erroneamente pela
Lei nº 13.827/19, abrange todos os órgãos listados no supramencionado dispositivo
constitucional. Deste modo, o bombeiro militar, por exemplo, além de exercer as atividades
relacionadas à defesa civil (§5º, artigo 144, da Constituição Federal) também estaria autorizado
a aplicar as medidas protetivas de urgência em municípios que não são sede de comarca e que,
ao mesmo tempo, não possuem autoridade policial disponível.

De acordo com o dispositivo em tela, nota-se ter o legislador se referido à autoridade
policial como gênero, dos quais são espécies os policiais civis e militares. Caso seja esse o
entendimento adotado, percebe-se uma amplitude no rol de legitimado a aplicar as medidas
protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, podendo abranger o escrivão e o agente de polícia,
além de todas as patentes militares, desde o soldado até o coronel da Polícia Militar.

A ausência de cautela ao confeccionar a norma em comento poderá gerar situações
não previstas pelo legislador. Empregando-se uma interpretação teleológica – aquela que busca
a finalidade almejada pelo legislador – percebe-se que o Poder Legislativo, provavelmente,
queria abranger somente os agentes e os escrivães da policial civil. No entanto, qualquer policial
militar, independente da patente, está autorizado a aplicar, desde que observe as condições legais.

Guilherme Nucci, sobre o artigo 4°, do Código de Processo Penal, aduz que, a
expressão autoridade de polícia judiciária, por óbvio, não abrange a autoridade militar, sendo
esta uma preocupação legislativa repetida em outras leis, a exemplo da Lei de Drogas.122 Assim,
seguindo a tendência legislativa, quando a Lei nº 13.827/19 se utiliza da expressão em análise,
estará se referindo estritamente ao delegado da polícia judiciária.

Este arremate nos faz concluir não ter a lei pretendido abranger os policiais militares,
pois, se assim fosse, teria referenciado a autoridade militar expressamente como legitimada a
aplicar a medida protetiva, a exemplo do inciso II, do mesmo diploma legal.
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Alguns problemas de ordem prática podem ser mencionados. Com a amplitude
extrema dos legitimados a aplicar o afastamento do agressor do local de convívio com a ofendida,
a legitimidade da decisão poderá ser comprometida. Se os policiais civis e militares que atuam
em municípios desprovidos de comarca e sem delegado de polícia disponível, incorrerem em
abuso de poder (Lei nº 4.898/65), a decisão restritiva será válida até que um magistrado a afaste.

Conforme anteriormente exposto, a previsão de remessa ao juiz de cópia da decisão
de imposição de medida protetiva de urgência, em 24 horas, dificilmente será respeitada, haja
vista a realidade de alguns pequenos municípios brasileiros, os quais não possuem um sistema
informatizado, estando limitado aos procedimentos físicos.

Sanches traz o exemplo do município de Cavalcante, situado em Goiás, o qual possui
uma área de 6.954 km², e parte dos moradores de Cavalcante residem próximo a Minaçu, na
comunidade Vila Vermelho e na região do Carmo, que ficam cerca de 200 quilômetros de
distância da sede da comarca.123

Diante disso, caso seja praticado um abuso de autoridade por agentes da polícia civil
ou da polícia militar, a situação somente será cessada quando um magistrado tomar ciência, a fim
de adotar providências.

Neste diapasão, partindo-se da premissa de que a expedição de notificação da medida
cautelar aplicada é necessária para a análise judicial e oportuno controle de legalidade, nota-se
que os municípios menores, os quais não possuem sistema informatizado, não conseguirão
remeter a cópia em tempo hábil. Aqui, resta a seguinte indagação: a aplicação da medida protetiva
de urgência e a consequente ciência ao juiz poderão ocorrer verbalmente ou isso poderia fomentar
o abuso de autoridade?

A possibilidade de aplicação verbal das medidas protetivas de urgência, assim como
a notificação verbal da autoridade judicial para manifestação a respeito da restrição cautelar
imposta poderão ensejar abuso de poder por parte da autoridade policial ou do policial, pois a
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falta de registro físico ou virtual da decisão dificultará a fiscalização e o controle externo
ministerial.

Nos termos do artigo 5°, da Lei 4.898/65, considera-se autoridade quem exerce cargo,
emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem
remuneração. Caso o delegado de polícia ou o policial (civil ou militar) não observe estritamente
os requisitos para sua atuação ativa em casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher,
poderá incorrer em abuso de autoridade, conforme os dispositivos transcritos abaixo:

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
a) à liberdade de locomoção;
b) à inviolabilidade do domicílio;
Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as
formalidades legais ou com abuso de poder;

Por fim, há quem sustente que o guarda civil municipal pode ser englobado pelo
gênero “polícia”, fazendo-se uma interpretação extensiva do termo. Esse argumento não merece
prosperar, haja vista que a atribuição constitucional conferida ao guarda civil se limita à proteção
de bens, serviços e instalações dos municípios (artigo, 144, §8º). Logo, sua atuação é totalmente
voltada à tutela de bens materiais públicos do município, e não das pessoas.

A outra ausência de técnica legislativa abordada pela lei, diz respeito ao termo
“denúncia”, extraído do inciso III, artigo 12-C, parte final. A denúncia é a peça inicial acusatória,
expedida pelo Ministério Público, em regra, desde formada a sua opinio delicti (artigo 129, I, da
Constituição Federal).

Na verdade, o legislador pretendia se referir a notitia criminis indireta e a delatio
criminis, ou seja, o registro policial da ocorrência. A primeira ocorre quando a autoridade policial
toma conhecimento da ocorrência através da comunicação da vítima do delito. Já a segunda, diz
respeito à comunicação de infração penal e do seu autor (caso seja conhecido) à autoridade, feita
por qualquer do povo.124
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Conclui-se afirmando que, segundo a novatio legis, o policial somente poderá agir
ativamente em municípios que não forem sede de comarca e que, cumulativamente, não tenha
delegado disponível no momento da comunicação do fato delituoso, seja por terceiros ou pela
ofendida.

Insta, neste momento, analisar o §2°, do artigo 12-C, o qual veda a liberdade
provisória do preso que traga risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida
protetiva de urgência.

A prisão em flagrante deverá ser necessariamente convertida, seja em liberdade
provisória (com ou sem fiança) ou em prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores previstos no Código de Processo Penal (artigos 311, 312 e 313). Por esta razão, a
maioria da doutrina atribui a natureza jurídica de medida cautelar a essa modalidade de prisão.125

O parágrafo em comento cria mais requisitos para a conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva, vedando a liberdade provisória. Melhor seria se fossem mantidos os
requisitos para a prisão preventiva primitivamente trazidos no Código de Processo Penal. O
artigo 313, III, do Código de Processo Penal, aduz:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da
prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir
a execução das medidas protetivas de urgência; (grifo nosso)

O artigo supramencionado não discrimina qual autoridade deve conceder a medida
de urgência em favor da ofendida. Deste modo, o descumprimento de medida cautelar imposta
pelo policial, autoridade judicial ou delegado de polícia, autoriza a decretação de prisão
preventiva, com fulcro no artigo acima. Assim, o §2°, do artigo 12-C é inócuo, sendo mais um
exemplo de lei penal simbólica, apta a atender o clamor social momentâneo.

O legislador, na ocasião da confecção desta lei, não se atentou à Resolução nº 213/15,
do Conselho Nacional de Justiça. Este instrumento legal trouxe a obrigatoriedade de toda pessoa
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presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, ser
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial
competente, e ouvida sobre as circunstâncias da realização da prisão ou apreensão.126

Ademais, a audiência de custódia é prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos (CADH), popularmente apelidada de "Pacto de San Jose da Costa Rica", promulgada
no Brasil pelo Decreto nº 678/92. De acordo com o artigo 7º, item 5, da Convenção: “Toda pessoa
presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade
autorizada por lei a exercer funções judiciais (...)”.

Logo, o §2º, do artigo 12-C, da Lei nº 13.827/19, não guarda compatibilidade com a
citada Convenção, a qual tem status de norma supralegal, por tratar de direitos humanos, razão
pela qual deve ser passível de controle de convencionalidade.

Por outro viés, sabe-se que a proibição geral e abstrata da liberdade provisória por lei
infraconstitucional, já foi, em outra circunstância, analisada pelo STF, oportunidade na qual foi
declarada inconstitucional, por ferir o princípio constitucional da individualização da pena.
Vejamos127:

É inconstitucional a expressão "e liberdade provisória", constante do caput do
artigo
44
da
Lei
11.343/2006.
[Tese definida no RE 1.038.925 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 18-8-2017,
DJE
de
19-9-2017,Tema
959.]
Recurso extraordinário. 2. Constitucional. Processo Penal. Tráfico de drogas.
Vedação legal de liberdade provisória. Interpretação dos incisos XLIII e LXVI
do art. 5º da CF. 3. Reafirmação de jurisprudência. 4. Proposta de fixação da
seguinte tese: É inconstitucional a expressão e liberdade provisória, constante
do caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006. 5. Negado provimento ao recurso
extraordinário
interposto
pelo
Ministério
Público
Federal.
[RE 1.038.925 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 18-8-2017, DJE de 19-92017,Tema 959.]

Deste modo, o dispositivo em análise deve se sujeitar a controle de
constitucionalidade, haja vista afrontar a individualização da pena, gerando tratamento abstrato
a todos os casos semelhantes, indo de encontro a linha de pensamento esboçada pelo STF.
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Guilherme Nucci aponta traduzir-se a individualização da pena na não-padronização
dos casos, pois cada delinquente merece a exata punição pelo que fez, não tendo sentido em
igualar os desiguais. Completa afirmando que a prática da mesma figura típica não é suficiente
para igualar o tratamento legal de seres humanos. 128 Deste modo, não se pode generalizar a
vedação da liberdade provisória, pois não se pode aplicar tratamento abstrato a contextos
diversos, razão pela qual o dispositivo beira a inconstitucionalidade.

A lei inovadora também previu a obrigatoriedade, pelo magistrado, do registro das
medidas protetivas de urgência em banco de dados vinculado ao Conselho Nacional de Justiça,
com o objetivo de garantir a fiscalização e a eficácia das medidas deferidas, através do Ministério
Público, da Defensoria Pública, dos órgãos de segurança pública e de assistência social (artigo
38-A, da Lei Maria da Penha).

Essa parte da lei constitui verdadeiro avanço ao combate da violência doméstica ou
familiar contra a mulher no país, pois não bastam meras previsões legais sem que haja uma rígida
fiscalização.

O meio de fiscalização da efetividade da medida vai depender da discricionariedade
do órgão controlador, podendo ser desde disponibilização de um número telefônico ou canal
exclusivo para o recebimento das denúncias urgentes, até rondas periódicas aos arredores das
residências das ofendidas. O importante é que, tal previsão legal, almeja atribuir força coercitiva
e efetividade à medida cautelar determinada.

Cumpre destacar, ainda, que a Lei Maria da Penha não previa infração penal em sua
origem, se limitando a expor normas programáticas, procedimentos e vedações a serem
observadas em casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Entretanto, em 2018, a Lei nº 13.641 tipificou a conduta de descumprimento de
medida protetiva de urgência, aduzindo:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de
urgência previstas nesta Lei:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
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§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do
juiz que deferiu as medidas.
§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá
conceder fiança.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis."

Primeiramente, cabe destacar que o tipo penal e seus aspectos penais e processuais
penais serão analisados em capítulo específico. Nesse momento, será abordado apenas o impacto
da Lei nº 13.827/19 na consumação dessa infração penal.

Na ocasião da entrada em vigor tipo penal supramencionado, apenas a autoridade
judicial estava legalmente autorizada a aplicar as medidas protetivas de urgência previstas no
artigo 22, da Lei Maria da Penha. Nesse diapasão, o preceito primário do dispositivo dispõe
incorrer nas penas do artigo 24-A aquele que descumprir decisão emanada de autoridade judicial,
relativamente às medidas cautelares.

O tipo penal é taxativo ao prever que a decisão sobre a medida protetiva de urgência
deve ter sido expedida por um magistrado. Sabe-se que, os tipos penais devem ser interpretados
restritivamente, sendo vedada qualquer analogia in malam partem.

A novatio legis trouxe mudanças no mundo jurídico ao prever a possibilidade do
delegado de polícia e do policial aplicar a medida protetiva de urgência, devendo encaminhar à
análise judicial em 24 horas, conforme explicado anteriormente.

Conjugando os artigos em tela, conclui-se que a medida cautelar emitida pela autoridade
policial ou pelo policial (civil ou militar), enquanto não estiver submetida ao crivo jurisdicional,
caso seja descumprida, não preencherá o preceito primário do tipo, ou seja, não consumará o
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, uma vez que o princípio da
taxatividade penal aduz que o caso concreto deve se enquadrar à norma penal abstratamente
prevista, ocorrendo a perfeita subsunção do fato e da norma penal.

A lege certa (taxatividade) mostra-se como uma das vertentes do princípio da legalidade,
sendo traduzida na expressão nullum crimen, nulla poena sine lege certa, indicando que o tipo
penal incriminador não poderá trazer conceitos vagos ou imprecisos. 129
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Assim, partindo-se da premissa de que a lei penal respeita o princípio da taxatividade,
será atípica a conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência emitida por delegado
de polícia ou por policial comum, desde que a conduta ocorra antes do despacho judicial.

Evidentemente, existem casos em que a mulher forja ter sofrido agressões do seu
companheiro, dirigindo-se à autoridade e requerendo medidas repressivas ao suposto agressor.
O legislador, atento a esta possibilidade, agiu acertadamente ao prever que a decisão emanada
pelo delegado de polícia ou pelo policial deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário,
evitando que o Estado erre na aplicação do direito.

Ademais, o legislador previu que a decisão restritiva da liberdade do agressor deverá
ser encaminhada ao Ministério Público, para que este opine sobre a homologação ou rejeição da
medida (artigo 12-C, §1°, Lei Maria da Penha). Neste ponto, a inovação legislativa logrou êxito,
pois visa diminuir a incidência de erro na aplicação do direito, evitando injustiças.

Algumas situações não previstas originalmente pelo legislador ou pela atualização
legal podem ocorrer. Basta imaginarmos a aplicação de medida protetiva de urgência de
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida de um agressor que seja
imprescindível aos cuidados de um incapaz.

Nessa situação, a autoridade judicial, o delegado de polícia, o policial e o Ministério
Público deverão se atentar para este fato, relatando a situação familiar do agressor e a sua
imprescindibilidade aos cuidados de um incapaz.

Nesse caso, podem-se vislumbrar algumas soluções: a agredida poderia ser acolhida
em um abrigo apropriado para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar,
conforme previsto no artigo 35, II, da Lei Maria da Penha; o juiz poderia ser provocado a indicar
um tutor para cuidar do incapaz, após afastar o agressor do lar; ou o magistrado determinaria o
encaminhamento do incapaz para um abrigo apropriado.

3.6 Requisitos propostos para a decretação das medidas protetivas de urgência pelo
delegado de polícia
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O objetivo deste sub-capítulo é expor todo o procedimento previsto atualmente na
Lei Maria da Penha, inclusive após a sua alteração pela Lei nº13.827/19, verificando a sua
necessária compatibilidade com a Constituição Federal de 1988.

Apesar da recente alteração da Lei Maria da Penha, autorizando a autoridade policial
a aplicar a medida protetiva de urgência em determinada hipótese, nota-se que a Lei nº 13.827/19
restringiu excessivamente a atuação do delegado, conforme debatido em capítulo específico.

Diante disso, a maioria dos casos de violência doméstica ou familiar continuarão a
respeitar o moroso procedimento já previsto na Lei Maria da Penha, o qual prevê a necessidade
de representação do delegado de polícia, em 48 horas, para aplicação das medidas protetivas
diversas da prisão pelo magistrado, no mesmo prazo.

Por esta razão, visando a proteção imediata da vítima como forma de garantia dos
seus direitos humanos fundamentais, este trabalho propõe uma mudança legislativa, no sentido
de legitimar a autoridade policial a aplicar as medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei
Maria da Penha.

Nesse sentido, para que a atuação de ofício do delegado de polícia seja legítima, este
trabalho propõe requisitos, a serem observados por essa autoridade em casos de violência
doméstica ou familiar.

Continuando o raciocínio explanado, chegamos à conclusão de que devem ser
estabelecidos limites ao excepcionar a cláusula de reserva de jurisdição por outro agente do
Estado não investido de jurisdição, haja vista estarmos lidando com situações excepcionais. Para
tanto, devem ser estipulados requisitos a serem observados pela autoridade policial, a fim de
saber se sua conduta ativa (aplicação imediata das medidas protetivas de urgência) será legítima.

Ademais, sabe-se que as medidas cautelares devem observar a necessidade e a
adequabilidade da medida. Guilherme Nucci esclarece constituirem-se as medidas cautelares de
um instrumento de constrição da liberdade individual. Segundo ele, a necessidade da medida é
aferida pela indispensabilidade de sua aplicação. Já a adequabilidade diz respeito ao fato
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criminoso e o suposto autor do delito, consistindo na procura da medida restritiva mais viável ao
caso concreto.130

Sendo assim, ao pensarmos em requisitos a serem observados pela autoridade policial
na aplicação das medidas protetivas de urgência, poderíamos estabelecer limites à sua conduta
ativa.

O primeiro requisito seria a situação de urgência. Neste cenário, mostra-se
imprescindível a demonstração de perigo concreto, consistente na alta probabilidade de
reiteração criminosa por parte do suposto agressor, a demandar a proteção imediata da mulher
vitimizada por parte do Estado diante de um perigo iminente ou atual. Deste modo, estaríamos
dando efetividade às medidas protetivas de urgência, já que, eventual morosidade na efetivação
destas poderia resultar em sequelas irreversíveis para a vítima.

O segundo requisito autorizador da atuação ativa do delegado de polícia diante de
casos de violência contra a mulher seria a verificação do estado de vulnerabilidade da vítima. A
análise da vulnerabilidade se depreenderia por meio da comprovação do vínculo familiar, da
comunhão de espaço físico entre os envolvidos, da violência praticada em discriminação ao sexo
feminino (violência de gênero) ou da habitualidade nas agressões.

A autoridade policial, ao ter o primeiro contato com a vítima, analisaria as
circunstâncias, verificando se estão presentes alguns dos tipos de violência legalmente previstos,
averiguando o caso concreto em confronto com o conteúdo do artigo 5°, da Lei Maria da Penha:

Art. 5º: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra
a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)131.
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
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O terceiro requisito seria o probatório. Aqui, o delegado de polícia ou o parquet
poderiam, em cognição sumária, entender estarem presentes os indícios veementes de autoria e
a prova robusta da materialidade delitiva em crime tutelado pela Lei Maria da Penha,
fundamentando sua decisão, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Neste momento da persecução penal, não há a possibilidade de acesso à instrução
criminal minuciosa, devendo a autoridade policial verificar as provas que estejam em poder da
vítima, a fim de decretar a medida protetiva de forma célere, conforme a análise do caso concreto
e baseado em alguma prova inequívoca de que a vítima sofreu algum tipo de violência (prova da
materialidade) pelo suposto agressor (indícios veementes de autoria).

Vale esclarecer que as medidas protetivas de urgência deverão ser escolhidas pela
autoridade policial de forma individualizada, ou seja, de acordo com as características pessoais
do agressor, da vítima e das circunstâncias concretas do caso.

Sobre o tema, Guilherme Nucci argumenta guardar a individualização na escolha da
medida cautelar semelhança com o artigo 68, do Código de Processo Penal, haja vista obrigar o
juiz a observar das características pessoas do agente delitivo na escolha da cautelar mais
adequada ao caso concreto.132

Na inovadora redação do artigo 12-C, da Lei Maria da Penha, o legislador se limitou
a estabelecer a possibilidade de aplicação de uma única medida protetiva de urgência
(afastamento do agressor do lar ou local de convívio com a vítima) pelo delegado de polícia, o
que representa uma afronta ao princípio da individualização. Isso porque, ignora as necessidades
do caso concreto, retirando a discricionariedade na escolha da melhor medida cautelar – diversa
da prisão – pela autoridade policial.

Conclui-se, portanto, que a lei deveria dispor sobre alguns requisitos de
admissibilidade a possibilitar uma exceção à cláusula de reserva de jurisdição.
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Ademais, tais requisitos possuem um duplo viés. Além de visar a limitação da
atuação do delegado de polícia, com o fito de impedir eventuais condutas arbitrárias (não poderia
atuar ativamente sem comprovar os requisitos), propiciaria a aplicação imediata de medida
protetiva de urgência proporcional e adequada ao caso concreto, respeitando a excepcionalidade
da prisão e protegendo a vítima de modo eficaz.

A autoridade policial, segundo a inovação legal, tem o prazo de 24 horas para
submeter a sua decisão ao crivo jurisdicional. Conforme debatido nos parágrafos anteriores, o
§1º, do artigo 12-C, da Lei Maria da Penha, trouxe, acertadamente, essa possibilidade:

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será
comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual
prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar
ciência ao Ministério Público concomitantemente.

Nesse ponto, agiu corretamente o legislador pátrio, pois garantiu o respeito ao
princípio da reserva de jurisdição, ao mesmo tempo em que observou a proteção imediata da
vítima em situação de vulnerabilidade. Por essa razão, na hipótese de mudança legislativa a
permitir à autoridade policial atuar de ofício, em qualquer hipótese, desde que presente os
requisitos supramencionados, o dispositivo acima transcrito deverá prevalecer na legislação
extravagante em análise.

Vale ressaltar que a medida protetiva de urgência será válida desde a intimação do
agressor, a requerimento do delegado de polícia. A decisão do delegado de polícia deverá ser
fundamentada com base nos requisitos acima, os quais visam justificar a excepcionalidade da
medida, em analogia ao previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, eis estar a autoridade
policial de alguma forma invadindo a competência jurisdicional.

O artigo 12-C, ainda no §1º, aduz que o juiz competente receberá cópia da decisão
da autoridade policial, dispondo de iguais 24 horas para informar sobre a legalidade ou não da
medida. Caso entenda ilegal, deverá rechaçar a medida protetiva de urgência, requerendo a
intimação do suposto agressor, cessando-se os efeitos.

Todavia, caso entenda estar a decisão da autoridade policial devidamente
fundamentada nos requisitos legais supracitados, o magistrado deverá homologar a decisão,
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procedendo uma análise judicial postergada da medida, garantindo-se a reserva de jurisdição e a
efetividade da medida protetiva de urgência. Destaca-se que, segundo o mesmo dispositivo, o
magistrado deverá, concomitantemente, dar ciência ao Ministério Público.

Por fim, insta esclarecer ser possível a extensão da medida protetiva de urgência
aplicada pela autoridade policial aos dependentes da mulher, por força do caput, do artigo 12-C.
Nesse ponto, agiu acertadamente o Congresso Nacional, pois não são raras as vezes nas quais a
violência doméstica ou familiar tem reflexos nos dependentes da vítima. Assim, caso a mudança
legislativa aqui sugerida prospere, o delegado de polícia poderá aplicar qualquer das medidas
protetivas de urgência em favor dos dependentes da vítima, desde que presentes os requisitos
propostos nesse trabalho.

3.7 Tipificação do crime de descumprimento de medidas protestivas de urgência (Lei nº
13.641/18) e simbolismo penal

Prepondera atualmente a tese de que a missão do Direito Penal é a proteção dos bens
jurídicos. Segundo André Estefam, após a Revolução Francesa e a Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão, o Direito Penal possui a finalidade protetiva. Arremata citando
Binding (final do século XIX), o qual aduz caber ao Direito Penal a proteção de bens jurídicos,
sendo o bem o interesse jurídico tutelado e a norma o meio para a sua proteção, sob a coerção de
uma pena prevista.133

André Estefam, expondo o pensamento de Welzel, principal expoente da Teoria
Finalista, ainda sobre a finalidade do Direito Penal, aduz:

No âmbito do finalismo (Hans Welzel), que foi desenvolvido na década de
1930, mas prevaleceu como sistema penal dominante até o final do século
passado, persistia como tese vencedora a defesa de bens jurídicos, porém se
notava com maior ênfase a preocupação em descrever limites à função seletiva
do legislador quanto à escolha dos bens a tutelar por meio de normas penais.134

Recentemente, no Brasil, os casos de descumprimento de medida protetiva de
urgência ganharam repercussão, pois foi constatada, inclusive através de dados trazidos neste
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trabalho, a ineficácia de algumas das premissas da Lei Maria da Penha, sobretudo no tocante às
medidas protetivas de urgência.

Diante do clamor social, utilizado constantemente como justificativa da edição das
leis infraconstitucionais, o legislador elaborou a lei em análise com o fito de responder aos apelos
da sociedade.

Segundo o artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, aquele que descumprir ordem judicial
que decrete medidas protetivas de urgência estará sujeito a uma pena máxima de 2 anos de
detenção. Aparentemente, estamos diante de mais uma lei penal – com efeitos processuais penais
– inócua, haja vista que, provavelmente, apesar de ser existente e válida, não terá efetiva
aplicação prática, atribuindo mais força ao fenômeno da perda de segurança de resposta, nos
dizeres de Eugênio Raúl Zaffaroni135.

Antes da vigência do dispositivo em análise, a doutrina e a jurisprudência dos
Tribunais Superiores discutiam se o descumprimento das medidas protetivas de urgência, no
âmbito da Lei Maria da Penha, poderia ser tipificado como crime de desobediência (artigo 303,
Código Penal). Na ocasião, o STJ afastou a hipótese de incidência do crime de desobediência em
caso de descumprimento de medida protetiva sob o argumento de que a própria lei previu outras
medidas coercitivas, sancionatórias e alternativas no caso da não observância. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO
DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. EXISTÊNCIA DE SANÇÕES
ESPECÍFICAS DE NATUREZA PENAL, ADMINISTRATIVA OU CIVIL.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que para a
configuração do "crime de desobediência, não basta apenas o não
cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista
a previsão de sanção específica em caso de seu descumprimento" (HC
n.º 115504/SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada), 6.ª
Turma, Dje 09/02/2009).
2. Resta evidenciada a atipicidade da conduta, porque a legislação
previu alternativas para que ocorra o efetivo cumprimento das
medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha,
prevendo sanções de natureza civil, processual civil, administrativa
e processual penal.
3. Recurso provido para, reconhecida a atipicidade da conduta,
135

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. 5. ed. Rio
de Janeiro: Revan, 1991, p. 12.
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trancar a ação penal.
(STJ - RHC: 41970 MG 2013/0358283-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Data de Julgamento: 07/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 22/08/2014)

Percebe-se, pela simples leitura do julgado, que a própria lei traz mecanismos para
tornar as medidas protetivas de urgência mais efetivas, não sendo necessária a criação de um
novo tipo penal para tutela desses casos. Isso porque, com a utilização desenfreada do Direito
Penal e Processual Penal como forma de resposta imediata aos clamores sociais, surgirão normas
inócuas, a se tornarem importantes aliadas na descrença social nos ditames da justiça. Logo, a
promulgação desse tipo penal não inibirá, por si só, os descumprimentos de medidas protetivas
de urgência, sendo mais um aliado do fenômeno da inflação legislativa criminal o qual o Brasil
encontra-se.

Ademais, o novo dispositivo penal prevê uma pena branda, a reforçar a tese de que a
sua criação teve o fim exclusivo de responder aos anseios sociais. Neste diapasão, percebe-se
estarmos diante de um crime de menor potencial ofensivo, haja vista ser a pena máxima não
superior a dois anos, conforme prevê o artigo 61, da Lei dos Juizados Especiais. Vejamos:
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de
urgência previstas nesta Lei:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do
juiz que deferiu as medidas.
§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá
conceder fiança.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis."

Todavia, apesar de ser uma infração penal amoldada ao conceito legal de crime de
menor potencial ofensivo, neste caso não se aplicam algumas generalidades previstas no Código
de Processo Penal.

Sabe-se que, segundo o artigo 322, do Código de Processo Penal, o delegado de
polícia poderá conceder fiança no caso de flagrante de crimes com pena privativa de liberdade
máxima em abstrato inferior a quatro anos.

No caso em exame, conforme se depreende da interpretação literal do §2°, do
dispositivo acima, o delegado de polícia está legalmente proibido de conceder fiança nos casos
de flagrante de descumprimento de medida protetiva de urgência, sendo o magistrado a única
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autoridade autorizada a arbitrar fiança nesses casos. Ainda, o §3°, do artigo supra, prevê a
possibilidade de cumulação de sanções pelo descumprimento da medida protetiva, podendo o
infrator sujeitar-se a outras medidas coercitivas previstas em lei.

Diante do que foi abordado neste capítulo, mostra-se necessário abordar sobre o
direito penal simbólico no atual contexto social, uma vez ser o dispositivo legal em análise um
claro exemplo deste fenômeno jurídico e social.

Conforme mencionado, a função do Direito Penal, no Brasil, tem sido distorcida nos
últimos tempos, eis ter aquele sido utilizado como mecanismo de resposta imediata aos clamores
sociais. Deste modo, diante de um fato dotado de repercussão, o Congresso Nacional é
pressionado pela sociedade para confeccionar leis penais a criminalizar ou aumentar a pena da
conduta reprovável.

É neste contexto que se discute o direito penal simbólico, sendo conceituado como
um fenômeno jurídico e social a buscar regulamentar fatos socialmente reprováveis, visando à
tutela de bens jurídicos relevantes e com o fim de atribuir imediata resposta aos clamores
públicos.

Dentre outros problemas relacionados ao uso irresponsável do Direito Penal, vale
destacar o descrédito na justiça ocasionado pela inflação legislativa. Neste ponto, é notório que
a criação de tipos penais, por si só, não culminaria na redução imediata da criminalidade, pois é
necessário um estudo dos impactos sociais relacionados à criação de leis penais. Além disso,
quando o legislador adota essa postura, a função preventiva do direito penal é ignorada.

Nesse contexto, surge o fenômeno do Direito Penal de emergência, o qual tem o fim
de responder de forma imediatista e sem um prévio estudo de impacto da norma, a um fato
socialmente reprovável, com a esperança – na maioria das vezes equivocada – de que a criação
do tipo penal irá inibir nova ocorrência do fato reprovável.

Entretanto, pela máxima da experiência brasileira, é notório que o nascimento de
tipos penais incriminadores não é capaz, por si só, de inibir a prática de condutas lesivas à
sociedade, devendo haver outras medidas capazes que imunizar – ou quase imunizar – o
direcionamento à vida criminosa.
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Para Welzel, o Direito Penal é dotado de dupla finalidade. A primeira finalidade
desse ramo é a missão ético-social, funcionando com fins pedagógicos, fazendo surgir a ética na
consciência dos cidadãos de acordo com os valores morais vigentes, uma vez que as normas
incriminadoras visam impedir os comportamentos imorais ou socialmente reprováveis. Já a
segunda missão do direito penal, para este autor, é proteção dos bens jurídicos.136

Logo, trazendo esses conceitos para as situações nas quais são utilizadas medidas
criminais de emergência, nota-se que a primeira missão do Direito Penal, qual seja, a pedagógica,
não é observada, pois não há um plano de conscientização coletiva, mas sim a imediata repressão
através de um tipo penal incriminador. Quanto à segunda finalidade, de acordo com os
pensamentos supramencionados, percebe-se a existência de uma falsa sensação de segurança,
pois a população passa crer que esta medida legislativa tem o condão de coibir o ímpeto
criminoso.

Destaca-se que, esse fenômeno, o qual se utiliza da coerção inerente ao Direito Penal,
almejando-se – ainda que utopicamente –, uma imediata resolução dos conflitos, vem sendo
difundido e estudado no Brasil há decadas. Cezar Roberto Bitencourt discorre sobre a tendência
de utilização do direito penal simbólico pelo legislador. Vejamos:

Com efeito, a escassez de políticas públicas que sirvam de suporte para a
progressiva diminuição da repressão penal, unida à ineficácia do sistema penal,
produzem o incremento da violência e, em consequência, o incremento da
demanda social em prol da maximização do Direito Penal. Essa foi a
experiência vivida no Brasil durante alguns anos da década de 1990, pautada
por uma política criminal do terror, característica do Direito Penal simbólico,
patrocinada pelo liberal Congresso Nacional, sob o império da democrática
Constituição de 1988, com a criação de crimes hediondos (Lei n. 8.072/90),
criminalidade organizada (Lei n. 9.034/95) e crimes de especial gravidade. Essa
tendência foi, sem embargo, arrefecida quando veio a lume a Lei n. 9.099/95,
que disciplinou os Juizados Especiais Criminais, recepcionando a transação
penal, destacando a composição cível, com efeitos penais, além de instituir a
suspensão condicional do processo.137

Assim, aplicando-se os conhecimentos supramencionados ao contexto social
brasileiro, sobretudo no tocante ao tipo penal incriminador da inobservância das medidas
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protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, nota-se tender o dispositivo a ser mais
um exemplo de lei penal de emergência, não sendo medida idônea para reduzir os casos de
violação das medidas protetivas.

Caso aplicada, a norma em exame gera sensação de impunidade, apenas fomentando
a descrença na justiça. A dificuldade probatória desse tipo penal também é um fator considerável
para a análise da eficácia do dispositivo. Por último, o quantum da pena abstratamente cominada
no preceito secundário do tipo o torna brando, razão pela qual se faz mister pensar-se em outras
medidas preventivas.

Por outro lado, caso seja adotada a proposta deste trabalho no ordenamento jurídico
pátrio, na ocasião da imposição de medida protetiva de urgência, o agressor deverá ser intimado
sobre a existência do dispositivo penal em tela (artigo 24-A, da Lei Maria da Penha). Deste modo,
não há como olvidar que este tipo penal trará mais força coercitiva à medida cautelar imposta,
seja pelo delegado de polícia, após homologação judicial ou pelo próprio magistrado, após
representação da autoridade policial.

Vale ressaltar a nova modalidade de homicídio qualificado, prevista no artigo 121,
§2°, VI, do Código Penal e, vejamos: “§2° Se o homicídio é cometido: (...) VI - contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino.” Diante desta norma penal incriminadora, nota-se
buscar a qualificadora em análise tutelar o direito à vida da mulher socialmente vulnerável,
recebendo o nomen juris de feminicídio.

O legislador, aplicando a interpretação autêntica ou legal (aquela realizada pelo
próprio legislador em outro dispositivo de lei), delineou as premissas caracterizadoras do
feminicídio, no artigo 121, §2°-A, do Código Penal, explicando que: “§ 2o-A. Considera-se que
há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e
familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”

Deste modo, o homicídio praticado contra a mulher, no contexto de violência
doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, será considerado
qualificado, tendo sua pena aumentada para reclusão de doze a trinta anos caso haja exata
subsunção do fato à norma.
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Trata-se de uma norma penal em branco homogênea homovitelina, pois o
complemento da lei se encontra no mesmo diploma legal. Segundo André Estefam 138, a norma
penal em branco é aquela que possui o preceito primário incompleto, ou seja, a descrição da
conduta não se encontra inteiramente expressa no tipo. É homogênea, segundo o mesmo autor,
pois o complemento da norma está em uma fonte formal de mesma hierarquia. Por fim, será
classificada como homovitelina por estar contida no mesmo diploma legal do tipo incriminador.

Entretanto, a inovação legislativa relevante diante da temática deste trabalho foi
trazida pela lei 13.771/18, a qual se refere as causas de aumento de pena do homicídio qualificado
pelo feminicídio, sobretudo a última, a qual trata do homicídio praticado em descumprimento de
medidas protetivas de urgência. Assim, o Código Penal, em seu artigo 121, §7°, prevê:

A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime
for praticado:
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com
deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição
limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;
III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;
IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas
nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006.

Pela

análise

do

dispositivo

supramencionado,

percebe-se

a

exacerbada

reprovabilidade social da situação, a qual, apesar da alta pena abstratamente cominada ao
homicídio qualificado, prevê ainda uma significativa causa de aumento, razão pela qual a tese
defendida neste trabalho se faz necessária, devendo ser legalmente autorizado à autoridade
policial decretar as medidas protetivas de urgência diante de provas robustas comprobatórias da
tutela da Lei Maria da Penha no caso concreto.

Logo, os novos dispositivos penais expostos e discutidos nesse capítulo apenas
refletem a preocupação da sociedade, sobretudo do Poder Legislativo, com a proteção das
mulheres e o combate imediato à violência de gênero, haja vista a crescente recorrência de casos
concretos regidos pela Lei Maria da Penhada, demandando uma necessária reflexão sobre os
mecanismos de proteção imediata da mulher vítima de violência doméstica ou familiar que
vigoram em nosso ordenamento jurídico.
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3.8 Princípio da insignificância e Lei Maria da Penha

Pela exposição realizada nos capítulos antecedentes, nota-se ser a violência contra a
mulher uma realidade, sendo necessárias leis e políticas públicas para garantia dos mecanismos
de proteção da pessoa vulnerável, sancionando o agressor. Sendo assim, partindo da premissa
que o princípio da insignificância tem ampla aplicação no Brasil, vejamos como ele se comunica
com a lei em análise.

Consultando a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, nota-se:
“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin
em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del
Derecho Penal, partindo do velho adágio latino minima non curat praetor”.139

Recentemente, o STJ editou uma súmula abordando o princípio da insignificância
frente aos crimes ou contravenções tutelados pela Lei Maria da Penha. Aprovada em 13 de
setembro de 2017, pela 3ª Seção, a Súmula nº 589 dispõe não ser possível a incidência do
princípio da bagatela quando o fato envolver relações domésticas, conforme podemos observar
seu inteiro teor a seguir: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou
contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

Primeiramente, antes de entrarmos no mérito da súmula em comento, cabe analisar e
pontuar as premissas do princípio da insignificância, tão abordado na doutrina e na jurisprudência
nacional.

O princípio em tela também recebe a nomenclatura de infração bagatelar própria ou
princípio da bagatela, sendo abordado pela doutrina alemã desde 1964, pelo jurista Claus
Roxin140. Cabe observar não estar tal princípio previsto em lei, sendo uma criação da doutrina e
da jurisprudência, conforme se extrai da citação abaixo:
De início, conquanto a imposição do princípio da insignificância naõ resulte da
dogmática jurídico-positiva penal, porque não cuidou o legislador de lhe dar
contornos ou sustentação legislativa, inegável que a criação pretoriana, cujas
139
140
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bases seriam metajurid́ icas, tem amplo aspecto de aceitaçaõ em nossos
Tribunais.141

Sobre a natureza jurídica do princípio da insignificância, prevalece que é uma causa
supralegal de exclusão da tipicidade penal. Desse modo, sabendo ser a tipicidade penal bifurcada
em tipicidade formal – subsunção do fato à norma penal incriminadora – e tipicidade material –
efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado – podemos concluir que para que o fato
seja abarcado por esse princípio, deve-se ter o bem jurídico materialmente inabalável,
encontrando fundamento nos princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade e da
fragmentariedade, norteadores do direito penal.142

O artigo 386, do Código de Processo Penal, fundamenta a absolvição do juiz com
base no princípio em tela, prevendo dever o magistrado absolver o réu quando o fato não
constituir infração penal. Assim, sabendo que o fato, apesar de formalmente típico, não lesionou
ou ameaçou lesionar o bem jurídico tutelado, não há tipicidade material, excluindo-se o fato
típico (elemento do conceito analítico de crime) e, consequentemente, tornando-o atípico.

Logo, o princípio da bagatela tem o papel de restringir a aplicação do Direito Penal,
sendo constantemente utilizado como fundamento de absolvição, assim como para lastrear o
arquivamento do inquérito policial.
Na fase inquisitiva, de acordo com a maioria da doutrina 143 e jurisprudência dos
tribunais superiores, cabe ao delegado de polícia aplicar o princípio em comento quando estiver
diante de um fato formalmente típico, mas quem não lesionou o bem jurídico penalmente
protegido. Isso porque, assim como o juiz de direito poderá absolver o acusado com fulcro nesse
princípio, não há razão para que o delegado instaure inquérito policial diante de um fato
materialmente atípico, haja vista não constituir infração penal.

Entretanto, quando se tratar de infração penal (crimes ou contravenções) envolvendo
violência doméstica e o princípio da insignificância, o trato jurídico será diferenciado. A situação
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de violência doméstica, de per si, já traz consigo uma reprovabilidade social relevante, capaz de
impedir a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o fato (formalmente típico)
terá uma potencialidade lesiva maior pelas suas circunstâncias (violência doméstica) o que o
torna materialmente típico, sem possibilidade do reconhecimento da bagatela.

Desde modo, o delegado de polícia, na ocasião do recebimento da notitia criminis
envolvendo violência doméstica contra a mulher, não poderá deixar de proceder a abertura do
inquérito policial sob o argumento de ser a infração penal desprovida de potencialidade lesiva
(materialmente atípico). A razão fundamentadora da posição dos tribunais superiores é que não
se pode adotar critérios restritivos do direito penal em crimes ou contravenções penais que
envolvam vulneráveis, pois a reprovabilidade social é elevada.
Nestes termos, quando a notícia do crime – relatando violência doméstica contra
mulher – for acompanhada de necessidade de representação de medidas protetivas de urgência,
a autoridade policial não poderá deixar de proceder a abertura do procedimento administrativo
com fulcro no princípio da insignificância, haja vista a potecialidade lesiva e a reprovabilidade
da infração penal.

Fazendo-se um paralelo com a Lei Maria da Penha, percebemos que os tipos de
violência contra a mulher podem consubstanciar inúmeros crimes previstos no Código Penal. A
lei supramencionada prevê que são espécies de violência doméstica ou familiar contra a mulher
a física, psicológica, moral, patrimonial e a sexual.

Tais bens jurídicos citados têm ampla proteção pelo direito penal, pois todos foram
eleitos como indispensáveis ao bom convívio social. No entanto, quando a autoridade policial se
deparar com uma infração penal que viole esses bens jurídicos, somente poderá aplicar o
princípio da insignificância – deixando de proceder ao início do inquérito policial – quando não
houver indícios de violência doméstica contra a mulher, respeitando o enunciado da Súmula
supramencionada.

Caso contrário, em se tratando de infrações penais envolvendo violência doméstica
contra a mulher, o delegado ficará impossibilitado de deixar de proceder a abertura do
procedimento com base na falta de tipicidade material, privilegiando a relevância da proteção
das mulheres. Ademais, deverá observar se o caso demanda representação por medidas protetivas
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de urgência – o que aumenta a reprovabilidade social, devendo adotar todas as medidas
necessárias à proteção da mulher vulnerável. Outrossim, o conteúdo da Súmula abordada neste
capítulo é corroborado com decisões dos tribunais superiores, dentre elas, destaca-se o RHC
133043/MT, rel. Min. Cármen Lúcia, 10.5.2016. (RHC-133043), vejamos:

Inadmissível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos praticados
em situação de violência doméstica. Com base nessa orientação, a Segunda
Turma negou provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” no qual se
pleiteava a incidência de tal princípio ao crime de lesão corporal cometido em
âmbito de violência doméstica contra a mulher (Lei 11.340/2006, Lei Maria da
Penha).144

Não é outro o entendimento do STJ, o qual impossibilita o reconhecimento do
princípio da insignificância aos delitos tutelados pela Lei Maria da Penha. Vejamos um trecho
do julgado da 6ª Turma, no AgRg no HC 318.849/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado
em 27/10/2015:

2. O acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no
âmbito das relações domésticas, tanto o princípio da insignificância como o
da bagatela imprópria, sendo pacífico o entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido da relevância penal de tais condutas
(AgRg no REsp n. 1.464.335/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 31/3/2015).145

O enunciado da súmula e os julgados abordados neste capítulo são um reflexo da
relevância do tema. Isso porque, percebe-se a seriedade do problema, pois o fato de a infração
ocorrer em circunstância de violência doméstica contra a mulher já inibe a aplicação do princípio
da insignificância, seja pela autoridade policial ou pelo juiz de direito, ainda que se trate de uma
lesão corporal leve, o qual traz em seu preceito secundário a pena de detenção de três meses a
um ano.

Sendo assim, é notório que as medidas protetivas de urgência (tema central deste
trabalho) e a celeridade na sua decretação são temas a serem tratados com seriedade, haja vista a
urgência na proteção deste grupo socialmente vulnerável.

144

Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo825.htm#Princípio da
insignificância e violência doméstica
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Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485687366/agravo-em-recurso-especial-aresp1008215-ms-2016-0287074-3
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Cabe esclarecer as premissas da infração bagatelar imprópria e do princípio da
insignificância, haja vista que ambos têm sua aplicação vedada em casos de violência doméstica
ou familiar contra a mulher, conforme o conteúdo do enunciado retrotranscrito.

Destarte, o princípio da insignificância atua na tipicidade material do fato, tornandoo atípico por falta de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, ou seja,
apesar de haver subsunção do fato à norma (tipicidade formal), não haverá crime. Ressalta-se
não haver previsão legal desse princípio, sendo oriundo da doutrina e da jurisprudência. Já a
infração bagatelar imprópria surge como fato típico, existindo processo crime aprurador.
Entretanto, a pena prevista para a prática do fato típico deixa de ser necessária, pois o as
consequências do caso tornaram a punição desnecessária, deixando de ser aplicada ao infrator.
Segundo a doutrina, o fundamento legal desse instituto é o artigo 59, do Código Penal.
O fato é que em ambos os casos – infração bagatelar própria ou imprópria – nos
conflitos praticados no contexto de violência doméstica ou familiar, o delegado de polícia deverá
proceder a abertura de procedimento administrativo apurador (inquérito policial), além de
analisar se é o caso de aplicação imediata de medidas protetivas de urgência, tendo em vista o
entendimento sedimentado pela jurisprudência e a relevância social do tema.

Inclusive, para fins de incidência do principio da insignificância, os tribunais
superiores estabeleceram parâmetros, os quais devem ser observados, inclusive pela autoridade
policial, na tentativa de se atribuir mínima segurança jurídica na aplicação, percebamos um
trecho do habeas corpus destacado:

4. São requisitos para a incidência do princípio da insignificância a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. (Lição do Excelso Supremo Tribunal Federal no HC
nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004). 5. O
princípio da insignificância não pode ter a finalidade de afrontar critérios
axiológicos elementares, pois poderia, erroneamente, ser utilizado como
hipótese supralegal de perdão judicial calcado em exegese ideologicamente
classista ou, então, emocional.146

146

Habeas Corpus 115555 SP 2008/0202683-9 (STJ)
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Analisando a jurisprudência supramencionada em confronto com as infrações penais
cometidas no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, percebe-se que os crimes tutelados
pela Lei Maria da Penha não preenchem os requisitos para incidência do princípio em comento.
Outrossim, percebe-se que a elevada reprovabilidade social dos casos de violência de gênero no
âmbito doméstico ou familiar é um fator que, por si só, inibe a aplicação do princípio, haja vista
que não há “reduzido grau de reprovabilidade do comportamento”.

A ausência de periculosidade social, a mínima ofensividade da conduta e a
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado são requisitos que se mostram, assim como o
anterior, incompatíveis com a violência contra a mulher na sociedade contemporânea.

Neste diapasão, o delegado de polícia, norteando-se pelos requisitos para incidência
do princípio da bagatela mencionados anteriormente, não poderá deixar de proceder a abertura
do inquérito policial, nem deixar de aplicar imediatamente as medidas protetivas, quando o caso
concreto envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, principalmente em razão da
latente reprovabilidade social.

Por fim, vale mencionar o posicionamento do STJ sobre a possibilidade de aplicação
de penas restritivas de direito em casos concretos que envolvam violência contra a mulher.

Conforme mencionado anteriormente, o referido tribunal superior entende que é
incabível a condenação a penas restritivas de direito aos delitos praticados em contexto de
violência doméstica ou familiar contra a mulher, conforme previsão da súmula 588.

Sobre esse tema, pontua-se duas observações ao enunciado da súmula. A primeira é
a percepção de que a súmula abrange qualquer infração penal, indicando que o tribunal não cria
distinções entre crimes e contravenções, restringindo a aplicação em ambos.

Do raciocínio supramencionado, pode-se extrair que o artigo 41, da Lei Maria da
Penha, ao restringir a aplicação dos institutos da Lei dos Juizados Especiais aos crimes tutelados
por ela tutelados, também englobaria as contravenções penais, como, por exemplo, as vias de
fato praticadas em contexto de violência de gênero. Logo, seguindo-se o posicionamento do STJ
e adotando-se uma interpretação extensiva, pode-se concluir não ser aplicável a Lei dos Juizados
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aos crimes e às contravenções penais as quais envolvam violência doméstica ou familiar contra
a mulher.

A segunda observação é a de que a súmula mencionada acima deixa claro que os
crimes ou contravenções devem ter violência ou grave ameaça (contra a pessoa, e não contra
patrimônio) para ser restringida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direito.
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4. A EFETIVIDADE DOS DIREITOS DAS MULHERES

4.1 A relativização da cláusula de reserva da jurisdição e efetividade da atuação da
autoridade policial

A cláusula de reserva de jurisdição consiste em um comando constitucional
garantidor da exclusividade da prática de determinados atos aos agentes investidos de jurisdição,
a fim de evitar arbitrariedades por parte de outras autoridades, sendo um importante direito
fundamental, ainda mais após a traumática época ditatorial vivenciada no Brasil.

Luís Roberto Barroso explica que a aplicação da Constituição Federal por juízes e
tribunais é denominada de jurisdição constitucional. A aplicação da Constituição Federal por
essas autoridades poderá ocorrer diretamente, quando a norma constitucional assim determine
(reserva de jurisdição). Continua afirmando que, no caso da norma constitucional servir apenas
como referência para as normas infraconstitucionais, estaremos diante da modalidade indireta de
jurisdição constitucional (controle de constitucionalidade).147

André Ramos Tavares, citando trecho do voto do Ministro Moreira Alves, ainda
sobre a reserva de jurisdição, afirma não ser a Constituição Federal clara ao tratar do tema, não
fazendo distinção das reservas legais e constitucionais.148

A Constituição Federal de 1988 contempla atos que só podem ser praticados pelo
Poder Judiciário no exercício da sua competência jurisdicional, pois o constituinte os elegeu
como de extrema relevância por tutelarem algum direito fundamental, a exemplo do direito à
vida, à liberdade, à honra, à intimidade, à vida privada etc.

Como exemplo de ato submetido exclusivamente ao controle jurisdicional e
vinculado à temática processual penal pode-se citar a interceptação telefônica (artigo 5°, XII, CF)

147

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 8ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 25.
148
TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 16ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.
1002.
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e a busca e apreensão domiciliar (artigo 5°, XI, CF). Ambos exigem prévia manifestação da
autoridade judiciária competente, não podendo ser praticados de ofício pela autoridade policial.

Nesse sentido, fazendo-se uma interpretação constitucional negativa, todas as outras
possibilidades de atuação da autoridade policial, as quais não foram expressamente mencionados
pelo constituinte ou pelo legislador infraconstitucional como merecedoras de tutela
exclusivamente jurisdicional (reserva de jurisdição), podem ser submetidas a uma análise crítica,
a fim de avaliarmos juridicamente quais autoridades, no pleno exercício de suas funções, poderão
praticá-las.

O arcabouço processual penal (Código de Processo Penal e legislações esparsas) prevê
inúmeras atribuições ao delegado de polícia. Estas atribuições podem ser invasivas ou
cerceadoras de liberdade, como, por exemplo, a obrigação de prender quem quer que se encontre
em situação de flagrante delito (artigo 304, do CPP – flagrante obrigatório), tendo essas medidas
sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988.

Nas palavras de Henrique Hoffmann e Pedro Carneiro, reconhecendo atribuições
conferidas à autoridade policial:149

No âmbito da persecução penal, atribuiu à autoridade policial a possibilidade de
adotar manupropria uma série de medidas, tais como a prisão em flagrante (art.
304 do CPP), a liberdade provisória com fiança (art. 322 do CPP), a apreensão
de bens (art. 6º, II do CPP), a requisição de perícias, objetos e documentos (art.
6º, VII do CPP e art. 2º, §2º da Lei 12.830/13), a condução coercitiva (arts. 201,
§1º, 218, 260 e 278 do CPP) e a ação controlada no crime organizado (art. 8º,
§1º da Lei 12.850/13).

Nessa esteira, percebe-se ter o delegado de polícia capacidade técnica e competência
reconhecidas em lei, pois, se assim não fosse, a norma não conferiria tamanha responsabilidade
em praticar determinados atos que tocam a intimidade, liberdade ou vida privada das pessoas.
Ademais, o artigo 3°, da lei 12.830/13 trouxe a previsão de que o cargo de delegado de polícia é
privativo de bacharel no curso de direito, o que garante, portanto, ser este agente estatal dotado
de conhecimento jurídico.

149

Alterações na Lei Maria da Penha trazem menos avanços do que poderiam. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2018-out-02/academia-policia-alteracoes-maria-penha-trazem-avancos-poderiam
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Não obstante a cláusula de reserva de jurisdição tenha natureza jurídica de garantia
constitucional, o direito à vida, em nossa Constituição Federal, é tutelado como direito humano
fundamental, previsto no caput, do artigo 5°. Partindo-se dessa premissa, chegamos à conclusão
de que não se pode deixar de tutelar o direito à vida (ou tutelá-lo de forma deficiente) apenas
para observar a garantia constitucional de reserva de jurisdição, pois a vítima, malgrado a
observância dos direitos do réu, nos dias atuais, deve assumir a posição central na interpretação
legal e constitucional.

É certo que o réu, desde a promulgação da Constituição Federal em vigor, assumiu
uma posição central na interpretação das garantias e dos direitos fundamentais previsto no corpo
do texto. Isso se deve, principalmente, à ressaca moral humanitária, a qual assolou o Brasil no
período pós ditadura militar, pois, foram vivenciados e relatados diversos casos de tortura e
outras violações de direitos aos presos.

O que se propõe nesse trabalho é a adoção de critérios interpretativos legais e
constitucionais os quais visem, com certa prioridade, a proteção da vítima, quando o caso
demandar urgência e envolver risco concreto à integridade física ou psicológica do sujeito
passivo do crime.

Ressalta-se não se pretender com este suprimir nenhum direito do investigado ou réu
já estampado no corpo constitucional ou nas leis penais especiais, devendo continuar a ser
observado durante toda a persecução penal. Entretanto, a observância das garantias individuais
dos investigados não pode ser um obstáculo à plena e efetiva proteção da vítima e dos seus
familiares ou dependentes nos casos nos quais se percebe um risco iminente à integridade física
ou psicológica.

Ocorre que, quando o delegado de polícia está diante de notitia criminis
configuradora de violência doméstica ou familiar contra a mulher, aliada à prova robusta que
conduza à certeza da materialidade delitiva, probabilidade concreta de reiteração criminosa e
necessária urgência na adoção de procedimentos protetivos da vítima, tem o dever legal de
observar o procedimento burocratizado da Lei Maria da Penha.

Neste contexto, a vítima acaba sendo exposta a um risco à sua integridade física por
um lapso de tempo relevante, em respeito à reserva de jurisdição (direito fundamental do
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investigado). Ademais, a hipótese inovadora trazida no artigo 12-C, da Lei Maria da Penha, na
prática, não vai abarcar uma quantidade significativa de casos, haja vista tratar-se de situação
excepcional (município não deve sediar comarca), restringindo a atuação da autoridade policial.

Razoável seria poder o delegado de polícia aplicar, de ofício, as medidas protetivas
de urgência da Lei Maria da Penha, previstas nos artigos 22 a 24, como forma de garantir o
referido direito à vida, o que, neste caso, relativizaria a garantia da cláusula de reserva de
jurisdição.

Atualmente, a Carta Política apenas atribui a função cerceadora de liberdade para um
magistrado, previamente investido no cargo (juiz natural) e em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, IX, Constituição Federal).

Adotando-se o posicionamento proposto nesse trabalho, o delegado de polícia atuaria
de ofício, aplicando medidas diversas da prisão, observando a necessidade de fundamentação da
sua decisão, como forma de permitir o controle externo da atividade policial.

A medida protetiva já se tornaria eficaz desde a intimação do agressor por um agente
de polícia ou escrivão, por requisição da autoridade policial e, caso fosse descumprida, seria
cabível a prisão preventiva do agressor, como forma de dar força coercitiva à medida protetiva
de urgência, com fulcro no artigo 282, §4°, do Código de Processo Penal vigente.

Nesse caso, visando a proteção da vida e integridade física da vítima, após a
decretação da medida protetiva pelo delegado, com a consequente notificação do agressor, a
decisão seria submetida ao controle judicial em 24 horas, podendo ser homologada ou rechaçada,
conforme o caso concreto.

A aludida possibilidade seria uma analogia ao procedimento legal da prisão em
flagrante, garantindo o crivo jurisdicional da decisão e o respeito ao artigo 5°, LXI da
Constituição Federal: “Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;”
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Não é demais destacar caber ao Ministério Público a função constitucional de
controle externo da atividade policial, segundo o artigo 129, VII, da Constituição Federal. Assim,
compete a esta instituição pública a verificação dos requisitos que autorizariam o delegado de
polícia a aplicar as medidas protetivas de urgência no caso concreto, revelando uma atuação
conjugada dos dois órgãos, em prol do melhor atendimento e proteção da vítima.

Inclusive, nos parece prudente que a autoridade policial proceda com o envio dos
autos também ao Ministério Público, a fim de que este se manifestasse, através de parecer, sobre
a presença da situação de violência doméstica e a proporcionalidade das medidas segregadoras
de liberdade impostas ao agressor.

Nesse diapasão, teríamos uma atuação conjunta de todos os órgãos incumbidos da
persecução penal, a fim de garantir a proteção da integridade física e psicológica da mulher
vitimizada, já que a autoridade pública que primeiro tomasse conhecimento do caso, poderia
aplicar as medidas de urgência logo após constatar os requisitos legais, submetendo sua decisão
ao controle das outras, não havendo falar, excepcionalmente, em distribuição constitucional de
competências quando um direito fundamental estivesse ameaçado.

Para dar força à tese pela ausência de exclusividade na tutela de direitos fundamentais
e que, portanto, o delegado de polícia poderia aplicar as medidas protetivas de urgência de ofício,
ainda que o município seja sede de comarca, Ruchester Marreiros Barbosa, delegado de polícia
no estado do Rio de Janeiro, citando Alexy e Canotilho, em artigo publicado, bem salientou150:

Ao abordar a posição jurídica dos direitos fundamentais no sistema jurídico e
sua força executiva, Alexy deixa claro que a observância dos direitos
fundamentais é, ao contrário, completamente controlada pela Justiça, o que
começa nas instâncias inferiores, por exemplo, a Justiça Administrativa, e
termina no Tribunal Constitucional Federal em Karlsrushe.
Em outras palavras, o autor deixa evidenciado que a “polícia”, como “instância
de Justiça Administrativa”, efetiva de direitos fundamentais e que passam por
controle posterior do Judiciário, não havendo, portanto, exclusividade na
efetivação de direitos fundamentais por decisão estritamente jurisdicional como
primeira e última palavra, consoante já leciona J.J. Gomes Canotilho a despeito
da reserva relativa de jurisdição, na qual o Poder Executivo possa ser a primeira
palavra, e o Judiciário, a última, sempre exercendo controle posterior da
primeira decisão.
150
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Desse modo, conforme o argumento salientado a cláusula de reserva de jurisdição
poderá ser relativizada como forma de garantir a proteção aos direitos fundamentais da vítima,
não havendo exclusividade na autoridade garantidora desse direito, devendo, posteriormente, ser
o caso analisado pelo Poder Judiciário.

4.2. Da mudança de paradigma na interpretação constitucional com base nas premissas da
Lei nº 12.830/13

A sociedade é dinâmica, estando em constante mutação, e, diante disso, o Direito
deve estar atento às suas evoluções, a fim de continuar garantindo a harmonização social. A
interpretação das normas constitucionais também deve acompanhar as mudanças sociais, pois,
caso contrário, as normas restariam obsoletas, não alcançando o fim a que se destinam.

Muito se discute na doutrina a respeito do melhor método hermenêutico e
interpretativo da Constituição Federal. Alguns autores classificam os métodos hermenêuticos
clássicos em: gramatical, lógico, sistemático, histórico, sociológico, evolutivo, teleológico,
axiológico. Já os métodos interpretativos podem ser: especificador, restritivo e extensivo.151

Para estes, os métodos de interpretação literal, sistemático, teleológico, entre outros,
são suficientes para compreensão, pelo intérprete, do verdadeiro sentido da norma e aplicação
desta a um caso concreto. A crítica feita aos métodos clássicos de interpretação da Lei Maior é
que podem dar azo a interpretações injustas ou ineficazes, sob a justificativa de estar amparado
pela legalidade, como ocorreu na Alemanha nazista, em 1945, a qual, norteada pelo positivismo
jurídico puro, permitiu o cometimento de diversas atrocidades humanitárias.

A palavra hermenêutica tem origem grega, Hermeneúein, interpretar, e deriva
de Hermes, deus da mitologia grega, filho de Zeus e de Maia, considerado o intérprete da vontade
divina. A hermenêutica é uma ciência teórica por essência, a qual estabelece princípios, métodos
e regras de interpretação, a fim de criar caminhos comuns na interpretação.152
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O autor afirma ainda que, a efetividade do Direito depende, cumulativamente, do
Poder Legislativo e das técnicas de interpretação das normas jurídicas adotadas. Cabe ao
legislador analisar os fatos sociais e classifica-los de acordo com os critérios socialmente
estipulados, exteriorizando as regras de forma compreensível.153

Nesse sentido, Tércio Sampaio Ferraz Júnior debate sobre a função social da
hermenêutica, afirmando traduzir o comportamento social diante da incidência da norma jurídica.
O autor continua aduzindo criar a hermenêutica jurídica justificativa para as decisões, pensando
o direito como dogma, prevendo as possíveis consequências da norma em relação ao corpo
social.154

Surge, então, o movimento cunhado de neoconstitucionalismo, o qual busca
aperfeiçoar o modo de interpretar as normas constitucionais. Por esta corrente de pensamento, o
intérprete da norma constitucional deve buscar a essência da Constituição, levando em conta
todos os seus princípios, dando prioridade ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O neoconstitucionalismo é identificado como uma das grandes transformações
teóricas da hermenêutica jurídica, evoluindo o modo de interpretação da Constituição Federal.
Esse movimento alterou a forma tradicional de se interpretar, exigindo o estudo dos fatos sociais
para uma leitura mais efetiva da norma, atribuindo força aos princípios e analisando a colisão das
normas constitucionais.155

Deste modo, a interpretação da norma constitucional deveria levar em consideração
o espírito da lei, de modo que toda e qualquer interpretação deve ser sistematicamente levada a
garantir a eficácia dos direitos fundamentais assegurados. Temos aqui uma busca pelo sentido
axiológico da Constituição com base em sua força normativa.

Paulo Bonavides, em sua obra Curso de Direito Constitucional, referindo-se à
interpretação constitucional na doutrina americana, aduz:
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Toda interpretação dos poderes constitucionais deve estar assim
invariavelmente volvida para esses princípios ou valores cardeais: a união
indissolúvel, a justiça, o bem-estar geral, enfim, as bênçãos de uma liberdade
perpétua. De modo que cumpre recusar ou invalidar por molesta toda
interpretação literal tende a apoucar ou frustrar a importância atribuída àqueles
fundamentos espirituais da realidade constitucional. Fazer o contrário seria,
segundo Story, destruir o espírito e aviltar a letra da Constituição. 156

O mesmo autor, em outra passagem da sua obra, faz alusão ao surgimento de um
método de interpretação constitucional moderno, o qual é consequência de um Estado
Democrático de Direito, o qual tem em primeiro plano a proteção dos direitos fundamentais:

A moderna interpretação da Constituição deriva de um estado de
inconformismo de alguns juristas com o positivismo lógico-formal, que
tanto prosperou na época do Estado liberal.
Redundou assim na busca do sentido mais profundo das Constituições
como instrumentos destinados a estabelecer a adequação rigorosa do
Direito com a sociedade; do Estado com a legitimidade que lhe serve de
fundamento; da ordem governativa com os valores, as exigências, as
necessidades do meio social, onde essa ordem atua dinamicamente, num
processo

de

mútua

reciprocidade

e

constantes

prestações

e

contraprestações, características de todo sistema político com base no
equilíbrio entre governantes e governados. 157

Bonavides, na mesma obra, continua a expor a necessidade de observância da realidade
social, pois, somente assim, poderemos ter normas mais eficazes, assim como alcançaríamos uma
interpretação constitucional que refletisse a realidade:

O intérprete constitucional deve prender-se sempre à realidade da vida, à
“concretude” da existência, compreendida esta, sobretudo, pelo que tem
de espiritual, enquanto processo unitário e renovador da própria
realidade, submetida à lei de sua integração. 158
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As lições abordadas acima pelo doutrinador, aliadas às previsões constitucionais que
atribuem o dever de segurança pública às polícias, garantindo a incolumidade das pessoas e de
seus patrimônios (artigo 144, CF/88), os direitos fundamentais assegurados a todos (artigo 5°,
CF/88), a dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III, CF/88), levando-se em conta a realidade e
contexto social do Brasil, nos fazem concluir que o ser humano e seu bem-estar são os parâmetros
interpretativos principais a serem levados em conta na leitura da Constituição Federal.

Alexandre Rocha Almeida de Moraes e Sílvia Chakian, abordado a necessidade de
rompimento com os antigos paradigmas de estudo das ciências criminais, esclarecem que:

Em outras palavras, ao se proteger, por exemplo, os personagens do
núcleo mais importante da sociedade – a famiĺ ia – o legislador, se de um
lado evidencia a crise de valores na proteçaõ da infância e juventude, do
idoso e da mulher (todos em condiçaõ de risco ou vulnerabilidade), de
outro fornece instrumentos de proteçaõ , medidas cautelares e preventivas
que reforçam a ideia da premente necessidade de aperfeiçoamento
profissional e do aprendizado sobre as novas práticas pelo tradicional
criminalista.159

Trazendo à baila os termos da Lei Maria da Penha, percebe-se que visa assegurar a
proteção da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, com caráter de ação afirmativa
temporária, buscando a elevação do respeito social das pessoas do gênero feminino.

Sabendo que esta lei é compatível com a Constituição Federal, conforme já analisado pelo
STF, não se pode vislumbrar a hipótese de não aplicação das medidas protetivas de urgência pelo
delegado de polícia, diante de um caso regulado por essa norma e dotado de risco atual ou
iminente de reiteração das agressões, uma vez que não se estaria cumprindo o fito da Lei Maria
da Penha, tornando-a ineficaz.
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Conforme amplamente demonstrado, apesar da aparência inovadora da alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.827/19, o plano da eficácia da norma parece comprometido, haja
vista que a novatio legis restringiu a uma única hipótese de aplicação da medida protetiva de
urgência pela autoridade policial, o que, na prática, continua engessando a atuação do delegado
de policia, não mudando a realidade social.

Não se pode atribuir a proteção de direitos somente ao Poder Judiciário, que, em
nossa realidade cotidiana, é sobrecarregado de demandas, estando, algumas vezes, inacessível
para a população no momento da consumação da infração penal.

Conforme as pesquisas expostas anteriormente, o primeiro local a ser procurado pela
maioria das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar são as delegacias de polícia, ou
seja, a autoridade policial é a primeira pessoa a ter contato com os fatos sendo, por esta razão, a
autoridade que mais rapidamente poderá fornecer tutela protetiva à vítima em nome do Estado.

A supramencionada lei ainda previu ser o indiciamento do acusado é uma atribuição
exclusiva do chefe de polícia. Deste modo, a autoridade policial mostra-se totalmente apta a
realizar a análise técnico-jurídica do caso concreto. Vejamos:
Art. 2o As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais
exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e
exclusivas de Estado.
§ 1o Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a
condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro
procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das
circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.
§ 6o O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato
fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a
autoria, materialidade e suas circunstâncias.

Da análise de algumas premissas trazidas pela Lei nº 12.830/13, percebese ter a autoridade policial a função de polícia judiciária e, deste modo, exerce função jurídica
exclusiva do Estado. Esta lei busca dar aplicabilidade às normas constitucionais previstas no
artigo 144, e seguintes, da Constituição Federal, expondo que o delegado de polícia possui
aptidão jurídica, assim como os membros do judiciário, para realizar a análise técnica-jurídica
dos fatos.
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Conclui-se, portanto, que o delegado de polícia é capacitado para proteger
imediatamente a integridade física e mental da mulher vítima de violência doméstica ou familiar
em caso de risco atual ou iminente de reiteração das agressões. Logo, melhor seria se essa
autoridade pudesse aplicar qualquer das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria
da Penha (adequada ao caso concreto), ainda que o município não seja sede de comarca e,
somente após, submetê-las à apreciação judicial, conforme já previsto pelo §1º, do artigo 12-C
da legislação em comento.

Esta interpretação deve ser extraída da força normativa da Constituição Federal, a
qual prega que a dignidade da pessoa humana deve ser sempre o norte interpretativo. Ademais,
deve-se levar em consideração os fatos sociais que demandaram a promulgação da Lei Maria da
Penha (aumento dos casos de violência baseada no gênero) e da Lei nº 12.830/13 (reestruturação
da carreira de delegado de polícia), o que nos força a abandonar, em casos excepcionais, os
antigos dogmas constitucionais, em prol da eficácia da norma, da centralização da figura da
vítima e da plena observância da dignidade da pessoa humana.

4.3 Teoria dos poderes implícitos e atividade do delegado de polícia na defesa da mulher
em situação de violêncoa doméstica

A teoria dos poderes implícitos - inherent powers - tem sua origem na Suprema Corte dos
EUA, no ano de 1819, no precedente Mc CulloCh vs. Maryland. Por ela, a Constituição, ao
conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente,
os meios necessários para a consecução desta atividade, ou seja, a Constituição Federal
determina, expressamente, os fins, autorizando, implicitamente, os meios para o seu alcance.160

No mesmo sentido, salienta-se que a doutrina do implied powers (teoria dos poderes
implícitos) é compatível com o ordenamento jurídico acional, sendo, inclusive, utilizada para
mitigar os rigores taxativos da competência, atribuído poderes aos entes para adotar todas as
medidas necessárias e úteis para o cumprimento das competências constitucionais, dando
flexibilidade às normas.161
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Gilmar Mendes, citando Canotilho, continua sua explanação aduzindo que:
“A força normativa da Constituição é incompatível com a existência de
competências não escritas salvo nos casos de a própria Constituiçaõ autorizar o
legislador a alargar o leque de competências normativo‐constitucionalmente
especificado. No plano metódico, deve também afastar‐se a invocaçaõ de
‘poderes implić itos’, de ‘poderes resultantes’ ou de ‘po‐ deres inerentes’ como
formas autônomas de competência. É admissível, porém, uma complementação
de competências constitucionais através do manejo de instrumentos metódicos
de interpretação (sobretudo de interpretação sistemática ou teleológica). Por
esta via, chegar‐se‐á a duas hipóteses de competência complementares
implić itas: (1) com‐ petências implić itas complementares, enquadráveis no
programa normativo‐constitucional de uma competência explić ita e
justificáveis porque naõ se trata tanto de alargar competências mas de
aprofundar competências (ex.: quem tem competência para tomar uma decisão
deve, em princiṕ io, ter competência para a preparaçaõ e formaçaõ de decisão);
(2) competências implić itas complementares, necessárias para preencher
lacunas constitucionais patentes através da leitura sistemática e analógica de
preceitos constitucionais”162

No âmbito nacional, o STF já reconheceu a aplicação da teoria em exame, com o
objetivo de determinar a competência investigativa para os membros do Ministério Público,
retirando a exclusividade da polícia judiciária nas investigações criminais. Assim, afirmou que a
outorga de poderes explícitos, ao Ministério Público (= art. 129, I, VI, VII, VIII e IX), supõe que
se reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção
de medidas destinadas a atribuir real efetividade às suas atribuições, permitindo, assim, que se
confira efetividade aos fins constitucionalmente reconhecidos ao Ministério Público.163

Em outra passagem, o mesmo tribunal superior, sob a relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, citou a Teoria dos Poderes Implícitos como fundamento legítimo a justificar a
condução coercitiva de pessoas à delegacia de polícia164, enfatizando, novamente, que a linha
doutrinária em análise é aceita na mais alta corte constitucional do país.
A Constituição Federal, em seu artigo 144, trata da segurança pública, conferindo
poderes à polícia civil para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de
seus patrimônios. Sendo assim, confere aos chefes de polícia poderes para atuar visando esse
objetivo, dando, portanto, legitimidade para utilizar-se dos meios necessários ao alcance desse
fim, observando o princípio da proporcionalidade, segundo as premissas da teoria em análise.
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Paulo Bonavides entende ser a teoria em análise é decorrente da hermenêutica
constitucional do Estado liberal, sendo um produto da razão introduzido no Direito. O referido
autor trata a “teoria dos poderes implícitos” como técnica lógica e racional, oriunda do poder
político da sociedade. 165

A teoria em comento representa uma ginástica hermenêutica, a qual permite ao
intérprete da Constituição Federal adotar posicionamentos que garantam a eficácia e o fim
desejado pelo legislador constituinte ao elaborar a norma. Nesse sentido, esta teoria,
aparentemente, amplia os poderes das instituições estatais, de forma a dar os meios necessários
para o alcance dos fins almejados pelo constituinte.

A premissa da teoria norte-americana em tela é pacífica na doutrina constitucional
pátria, entendendo justo que, no exercício da competência constitucional, o órgão deve dispor de
todas as funções essenciais, mesmo que implicitamente autorizadas. O citado autor conclui seu
pensamento afirmando que o único impedimento à aplicação da teoria dos poderes implícitos
seria a existência de limitação expressa ou estruturais da Constituição Federal.166

Para corroborar a tese de que a teoria dos poderes implícitos é uma técnica
interpretativa que visa à plena eficácia da norma constitucional, trazemos à baila as lições de
Paulo Bonavides167:

E, ao mesmo tempo, a técnica que, partido os laços de origem, e
consequentemente emancipada de toda a servidão ideológica, pode, com a
máxima eficácia, se constituir num instrumento interpretativo de toda
Constituição, não importa o conteúdo material nem as premissas teóricas
fundamentais sobre as quais repouse. Vale assim de princípio deveras idôneo
com que conduzir indiferentemente a construção jurídica do modelo
constitucional sem relação necessária com este ou aquele quadro de princípios
e valores, perante os quais pode de todo neutralizar-se. Em rigor, como
instrumento aplicável, é mais uma técnica do que um princípio – princípio e
técnica fora conjuntamente no constitucionalismo americano do século XIX.
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Comparando as doutrinas supramencionadas com a alteração legislativa proposta
nesse texto, percebe-se que, diante da ocorrência de uma situação de violência doméstica ou
familiar contra a mulher, a qual demande urgência na decretação das medidas protetivas, com
base no comando constitucional que atribui ao delegado de polícia o dever de preservar a
incolumidade das pessoas e seus patrimônios, à luz da Teoria dos Poderes Implícitos, a
autoridade policial estaria apta a adotar decisões protetivas de urgência, as submetendo à
postergada apreciação judicial, com fulcro na proteção imediata da vítima.

Nesse contexto, constatada a possibilidade de agravamento ou perpetuação das
agressões (ex. queimar roupas; destruir o patrimônio; tentativa de homicídio), aliada à percepção
de que o lapso temporal da representação ao juiz poderá trazer danos irreparáveis, a atuação ativa
da autoridade policial encontraria base no artigo 144, da Constituição Federal e na teoria exposta
acima, desde que presentes os requisitos.

Isso porque, quando a Constituição Federal atribui a polícia o dever de preservar a
integridade física e o patrimônio das pessoas, consequentemente os legitima a adotar os meios
necessários para alcançar esse fim. Logo, entendemos que as normas constitucionais devem ser
interpretadas visando a sua máxima eficácia, de modo que não haja interpretações restritivas que
diminuam a sua eficácia concreta.

Assim, o Chefe de Polícia teria a incumbência constitucional de adotar todas as
providências essenciais para cumprir sua atribuição de proteção social. Se a Constituição Federal
o obriga a tutelar as pessoas e seus patrimônios, logo estaria lhe outorgando os meios para
garantir tal proteção, desde que fundamentado pelo princípio da proporcionalidade.

Se interpretarmos conjuntamente o artigo 144 da Constituição Federal e a Lei Maria
da Penha, frente à realidade social de aplicação da norma – levando-se em conta a jurimetria –
teríamos que adotar a posição defendida por este trabalho, haja vista que a análise de dados
demonstra, empiricamente, que a demora na adoção de medidas protetivas de urgência
asseguradas pela Lei Maria da Penha, culmina na ineficácia do comando constitucional.

Nestes termos, ao adotarmos a teoria dos poderes implícitos como norte na
interpretação constitucional, poderíamos propor a mudança legislativa, a fim de que o delegado
de polícia aplique de ofício as medidas protetivas (art. 22, Lei Maria da Penha) e encaminha-se
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a sua decisão para homologação ou rejeição judicial, em aparente analogia ao procedimento
adotado com a prisão em flagrante delito, não havendo usurpação da função jurisdicional.

4.4 Proporcionalidade e razoabilidade na proteção da mulher vítima de violência doméstica
ou familiar

Esse tópico visa tratar dos conceitos e premissas dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade no direito brasileiro, utilizando-os como mais um fundamento da tutela da
mulher vítima de violência doméstica ou familiar.

O princípio da razoabilidade tem sua origem no direito anglo-saxão, tendo raízes na
Magna Charta Libertatum, de 1215, no período do Rei João Sem Terra. O seu nascimento é
vinculado ao devido processo legal. Atualmente, a razoabilidade é um dos fundamentos mais
respeitados do direito norte-americano, sendo representado na 5ª e na 14ª Emendas da
Constituição norte-americana.168

Já o princípio da proporcionalidade tem raízes alemãs, sendo oriundo do direito
administrativo, o qual buscava regular a discricionariedade do administrador. Constata-se que,
tanto na Alemanha como nos Estados Unidos esses princípios indicavam dever o Estado
racionalizar a vinculação dos meios aos fins. As decisões repetidas dos tribunais alemães geraram
uma subdivisão no princípio da proporcionalidade, segundo a qual a decisão proporcional é
aquela que se mostra adequada, necessária e proporcional aos fins a que se destina. Tais
princípios guardam características comuns, destacando-se a busca pela justiça, o senso comum,
medida adequada, repulsão aos atos abusivos, dentre outros.169

O primeiro requisito para saber se uma situação jurídica observa a proporcionalidade é a
necessidade. Por ela, a norma deve buscar os meios menos gravosos para conseguir alcançar os
resultados almejados.
Nesse diapasão, por exemplo, não se poderá editar norma no sentido de proibição de
consumo de álcool no período do carnaval como forma diminuir o avanço de doenças. Neste
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ponto, vale destacar a vedação dos atos excessivos, eis não se mostrar razoável a tomada decisões
de alto impacto para resolver litígios de baixo poder lesivo à sociedade. 170

Ademais, o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, determina que a prisão
preventiva somente será decretada quando for inviável a aplicação de outra medida cautelar, o
que reforça a tese supramencionada.

A adequação dos meios empregados aos fins desejados é o segundo requisito para
que a situação normativa se enquadre como proporcional no mundo jurídico. Deste modo, os
membros do Poder Legislativo e o constituinte deverão usar a criatividade e a racionalidade para
delinear os melhores caminhos normativos, os quais conduzam a lei para a sua total efetividade.

Por derradeiro, vale salientar o requisito da proporcionalidade em sentido estrito,
segundo o qual o benefício alcançado deve prevalecer sobre o ônus suportado. Trata-se, em
outras palavras, do bom senso aplicado ao sistema jurídico, impedindo que haja uma discrepância
de tratamento entre situações semelhantes.

Após a explanação acima, resta estabelecer um liame entre os aspectos doutrinários
mencionados e a proposta deste trabalho, sob o enfoque da proteção da mulher vítima de
violência doméstica.

Sobre o parâmetro da necessidade, nota-se que o Estado deve adotar medidas que
garantam a proteção da vítima. Dentre as medidas pensadas, o Estado deve escolher as menos
gravosas ao acusado. Leia-se menos gravosas como as medidas que afetem minimamente a
liberdade de locomoção do agressor.

Nesse contexto, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha
têm o escopo de garantir a proteção da mulher agredida em um primeiro momento, impedindo a
aplicação imediata da prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares cerceadoras de
liberdade devem ser pensadas como ultima ratio.
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No que diz respeito à adequação dos meios com os fins, percebe-se dever a autoridade
analisar o caso concreto, entendendo qual das medidas protetivas previstas no artigo 22, da Lei
Maria da Penha, efetivamente protege a vítima. Nesse ponto, destaca-se a necessidade de
ampliação da competência da autoridade policial, notadamente para possibilitar a aplicação, de
ofício, qualquer das medidas protetivas legalmente previstas, adequando ao caso concreto e
impedindo o cerceamento total da liberdade do acusado.

O requisito da proporcionalidade em sentido estrito em confronto com as premissas
desse trabalho é refletido, também, na previsão do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.
Isso porque, o bom senso do aplicador do direito deve norteá-lo na busca da melhor maneira de
alcançar os fins (proteção da vítima) com os meios legais disponíveis.

Verifica-se que, para a autoridade policial, o qual vise proteger a mulher vítima de
violência doméstica ou familiar durante o inquérito, são disponíveis duas situações na legislação
atual: representar pelas medidas protetivas de urgência (em regra) ou pela prisão preventiva do
agressor.

Conforme demonstrado nesse tópico, a ampliação da competência do delegado de
polícia, consistente na legitimidade em aplicar as medidas protetivas de urgência, de ofício, de
acordo com as necessidades do caso concreto, mostra-se juridicamente viável e proporcional.

4.5. Do Processo Penal Constitucional diante da proteção insuficiente dada pela Lei Maria
da Penha

Já foi salientado nos capítulos anteriores sobre a necessidade do Direito acompanhar
a evolução social, sobretudo no que diz respeito ao modo interpretativo constitucional. Assim,
naturalmente, tanto as leis constitucionais quanto as infraconstitucionais deverão passar por
mudanças constantes de interpretação, a fim de adequá-las aos fins propostos, visando a sua
eficácia.

Antonio Scarance Fernandes, em seu livro Processo Penal Constitucional, deixa
claro que171:
171

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2007,
p. 21.

135

As alterações políticas no tempo e a diversidade de ideologias em uma mesma
época ocasionam diferentes tratamentos aos institutos processuais na evolução
histórica e nos vários países, e fazem com que não possam ser objeto de uma
disciplina definitiva e uniforme. A maneira como são cuidados depende,
essencialmente, da predominância que se dê ao indivíduo em confronto com o
Estado, ou, ao contrário, ao Estado em face do indivíduo.

Da citação apresentada acima, conclui-se que fatores externos ao Direito fazem com
que haja uma mudança na visão de certos institutos processuais, assim como da interpretação da
própria Constituição Federal, a exemplo do fenômeno conhecido na doutrina como “mutação
constitucional”.
Sobre o tema “mutação constitucional”, Gilmar Mendes esclarece:172

O estudo do poder constituinte de reforma instrui sobre o modo como o Texto
Constitucional pode ser formalmente alterado. Ocorre que, por vezes, em
virtude de uma evoluçaõ na situação de fato sobre a qual incide a norma, ou
ainda por força de uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade,
a Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido modificação
alguma. O texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro. Como a
norma não se confunde com o texto, repara‐se, aí, uma mudança da norma,
mantido o texto. Quando isso ocorre no âmbito constitucional, fala‐se em
mutaçao
̃ constitucional.
A nova interpretação há, porém, de encontrar apoio no teor das palavras empre‐
gadas pelo constituinte e não deve violentar os princípios estruturantes da Lei
Maior; do contrário, haverá apenas uma interpretaçaõ inconstitucional.

Assim, alguns dos dispositivos constitucionais que tratam da reserva de jurisdição na
tutela de direitos fundamentais devem sofrer uma mudança em sua interpretação (mutação
constitucional), de forma a permitir que, em casos excepcionais e urgentes, outros agentes do
Estado possam atuar para garantir a preservação da integridade física das pessoas.

Nesse diapasão, essa mudança interpretativa permitiria atuação preventiva do delegado
de polícia na garantia desses direitos, sem que isso resultasse em uma usurpação de função, já
que qualquer decisão dessa natureza seria submetida à apreciação judicial postergada, a exemplo
do procedimento previsto para a prisão em flagrante delito.
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Ademais, a recente alteração na Lei Maria da Penha já reconheceu a possibilidade de
aplicação das medidas protetivas de urgência, de ofício, pela autoridade policial, ainda que
restrita, conforme criticado nos capítulos anteriores, o que denota a flexibilização do princípio
da reserva de jurisdição.

Nas palavras de Luís Roberto Barroso, ainda sobre o tema da Mutação
Constitucional173:

[...] a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de
determinada norma constitucional, sem observância do mecanismo
constitucionalmente previsto para as emendas e, além disso, sem que tenha
havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do
mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança na realidade fática
ou de uma nova percepção de Direito, uma releitura do que deve ser considerado
ético ou justo. Para que seja legítima, a mutação precisa ter lastro democrático,
isto é, deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da
coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular.

Pela leitura da citação acima, percebe-se que a mutação constitucional pode se dar
em decorrência de uma nova percepção do Direito, correspondendo a uma demanda social. A
nossa Constituição Federal de 1988 enfatiza o respeito à dignidade da pessoa humana, assim
como a maioria dos tratados internacionais ao qual o Brasil é signatário.

É bem verdade que, o clamor social, baseado no Estado Democrático de Direito, por
si só, já pode justificar uma mudança de interpretação do corpo da Constituição Federal. Ocorre
que, já foi demonstrado, inclusive através da jurimetria, que a mudança legislativa e interpretativa
proposta nesse trabalho é totalmente fundamentada nos anseios e necessidades sociais, haja vista
que não estamos alcançando a plena proteção da mulher vitimizada com o procedimento legal e
nem com a interpretação constitucional atual, a qual restringe certas funções apenas ao Poder
Judiciário.

Essa nova perspectiva social do mundo contemporâneo clama por uma interpretação
normativa em que o respeito aos direitos fundamentais seja o objetivo do Estado. Portanto, cabe
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às leis infraconstitucionais observar a preservação desses direitos, adotando procedimentos que
se coadunem com os preceitos constitucionais.
Ada Pellegrini Grinover 174 , de acordo com a constituição de 1988, aduz ser
imprescindível: “ler as normas processuais à luz dos princípios e das regras constitucionais”,
além de “verificar a adequação das leis à letra e ao espírito da Constituição”.

Trazendo os pensamentos supracitados para a problemática da proteção insuficiente
dada pela Lei Maria da Penha, nota-se que, do modo como vem sendo aplicada, a lei em análise
não está garantindo a dignidade da pessoa humana, na prática. Isto porque, a lei pautou-se na
perspectiva de que, regra geral, apenas caberia ao juiz aplicar as medidas protetivas de urgência,
com base na reserva de jurisdição trazida na Constituição Federal.

Todavia, a tendência na interpretação da nossa Lei Maior, pautando-se no nosso
momento histórico e ideologias atuais, é a da prevalência da dignidade da pessoa humana acima
de qualquer outro princípio.

Logo,

a

Lei

Maria

da

Penhra

deveria

ter

sido

elaborada

pensando

preponderantemente na proteção eficiente da mulher vítima da violência doméstica ou familiar –
garantindo a preservação de sua dignidade. Todavia, a burocratização prevista pela lei e a
exclusividade judicial da aplicação das medidas protetivas (cláusula de reserva de jurisdição)
acabam por inibir o fim maior de proteger a vítima de violência em razão de gênero.

Ademais, dados obtidos pelo Sinan demonstram que a violência doméstica
prepondera, principalmente quando praticada por parceiros, ex-parceiros e parentes próximos.
Segundo a tabela abaixo, aproximadamente 67% dos casos de violência domesticas são
praticados pelas figuras anteriormente citadas, tudo isso de acordo com o número de atendimento
à mulheres feito pelo Sistema Único de Saúde, conforme podemos constatar175.
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Os dados alhures indicados induzem a concluir que os agressores, na maioria dos
casos, são pessoas do convívio social próximo da mulher vítima, razão pela qual trata-se de uma
modalidade criminosa diferente da tradicional, na qual o criminoso não possui relação pessoal
prévia com o sujeito passivo do crime.

Logo, os procedimentos preventivos primitivos, previstos nos nossos códigos e em leis
especiais mostram-se ineficazes ao combate de infrações penais regidas pela Lei Maria da Penha.
Deste modo, é necessário adotar-se procedimentos protetivos especiais, haja vista que o agressor
terá sempre a vantagem de conhecer previamente a rotina da vítima, além de, muitas vezes,
aflorar seu desejo de reiteração criminosa após a ciência da notitia criminis, na qual figura como
acusado.
4.6 Movimento “Law and Economics” como fundamento para aplicação das medidas
protetivas de urgência pelo delegado de polícia
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Uma tendência atual na análise das normas é a ponderação do custo-benefício destas
frente aos direitos já consagrados pelo ordenamento jurídico. Nessa nova sistemática, a sociedade
deve conciliar o princípio da eficiência com as garantias expressas na Constituição Federal, a fim
de ponderar se, na prática, seria viável abrir mão de certas liberdades individuais em prol da
eficiência da norma.

Segundo a perspectiva apresentada, analisada à luz das ciências criminais, a
sociedade busca, com o direito penal, um mecanismo de harmonização social. Nesse diapasão,
abandonamos a plenitude de gozo das liberdades, a fim de vivermos pacificamente, transferindo
o jus puniendi para um ente fictício (Estado).
Alexandre Rocha Almeida de Moraes esclarece que, nos primórdios da organizaçaõ
social civilizada, o Estado aparece no centro da resolução do conflito, o responsável pela garantia
da convivência harmônica dos indivíduos, se responsabilizando – também – pela elaboração da
legislação e da política criminal preventiva.176

O autor continua seu pensamento ressaltando que, a forma mais difundida de controle
social pela sociedade é a criação de infrações penais, com a previsão do preceito secundário da
pena, ou seja, a sanção penal. Atualmente, o clamor público tem fomentado a atuação do
judiciário, influenciando – até mesmo – o STF, sendo discutido pela doutrina os limites do
ativismo judicial. 177

Nesse sentido, a função primária do Direito Penal seria positivar os principais valores
da sociedade, indispensáveis para a harmonização social, com o fito de garantir o bem comum.

O objetivo do Direito Penal é alcançar a paz social, impedindo os métodos privados
de solução de conflito (antiga vingança privada), e, para isso, os cidadãos devem observância aos
preceitos legais. Esse respeito às normas, por consequência, inibirá o pleno gozo das liberdades
dos cidadãos, em prol de um bem coletivo maior, a segurança geral.
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O professor Jesús-Maria Silva Sánchez 178 demonstra a sua opinião a respeito da
legitimidade de ações invasivas por parte do Estado, frente a consecução dos objetivos da norma:
“De minha parte, e ainda que pese o dilema apresentado nas páginas anteriores, inclino-me por
aceitar, em princípio, “a possibilidade de que um princípio de eficiência possa ser suficiente para
legitimar a intervenção punitiva do Estado”.

O autor supramencionado acredita dever existir um cálculo entre a eficiência
econômica e os direitos individuais para que a norma encontre sua legitimidade. Salienta dizendo
que a dignidade humana e a autonomia individual são bens jurídicos isentos de valoração nesse
cálculo.179

Sob a ótica da análise econômica do direito, estudando a real eficácia da Lei Maria
da Penha em confronto com os direitos individuais do suposto agressor (liberdade ambulatorial),
percebe-se que seria legítima a atuação imediata do delegado de polícia, ainda que o município
seja sede de comarca, restringindo – excepcionalmente – parcela da liberdade do suposto
agressor, desde que presentes os requisitos propostos nesse trabalho, pois a atuação invasiva do
Estado encontraria fundamento na proteção da vítima.

Não haveria custo-benefício (law and economics) em esperar o acionamento do
judiciário para que as instâncias formais de controle sociais começassem a agir, apenas porque,
segundo regras de competência e jurisdição presentes na Constituição Federal e em leis
infraconstitucionais, somente ao membro do Poder Judiciário, investido de jurisdição, caberia
esta decisão.

O cargo de delegado de polícia é de carreira jurídica e, portanto, existe uma
presunção de que seu ocupante domine o ordenamento jurídico, sendo tecnicamente capacitados
a tipificar o caso e analisar as circunstâncias gerais, tendo o poder ou dever de agir apenas nas
estritas hipóteses que demandem urgência.

Ademais, o Código de Processo Penal, no artigo 311, aduz que qualquer do povo
pode (flagrante facultativo) e as autoridades policiais e seus agentes devem (flagrante
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obrigatório) prender quem quer que se encontre em flagrante delito, sem necessidade de se
socorrer ao judiciário para tanto.

Trata-se de um poder-dever, no qual há uma decisão precária de cerceamento total
da liberdade baseada na urgência da medida, que somente será apreciado pelo magistrado em
outro momento.

Assim, incorporando a análise econômica do direito para o ordenamento jurídico
pátrio, com o intuito de garantir a eficácia da norma, encontramos mais um argumento que
legitima a proposta desse trabalho, sobretudo porque as medidas protetivas cerceiam
parcialmente a liberdade do agressor, ao contrário do cerceamento total da prisão.

Pela interpretação teleológica dos dispositivos que abordam as medidas protetivas de
urgência, percebe-se que a intenção do legislador é a de garantir a integridade física e psíquica
da mulher agredida ou ameaçada, em caráter cautelar.

Logo, sabendo que a finalidade da norma é a proteção cautelar da vítima e que o
lapso temporal previsto atualmente como regra geral na legislação para a representação e
deferimento da decisão pode ser comprometedor da eficácia da norma, nada mais prudente que
encontrar um modo com que a integridade física da mulher vitimizada seja imediatamente
preservada.

É certo que, caso seja possibilitado ao delegado de polícia a decretação precária de
qualquer das medidas protetivas de urgência, este acabaria por invadir a esfera de liberdade do
suposto sujeito ativo do crime tutelado pela Lei Maria da Penha.
Todavia, analisando este procedimento sob a ótica da teoria do “Law and economics”,
constata-se que este cerceamento de liberdade do suposto agressor é legítimo, haja vista a
necessidade de proteção imediata da mulher agredida ou ameaçada, diante de certeza de autoria
e de provas concretas de reiteração criminosa atual ou iminente, aliada à situação de
vulnerabilidade da vítima pela relação intima de afeto, convivência doméstica ou vínculo
familiar.

142

Como aponta Jakobs, em La imputación objetiva em Derecho Penal, citado por
Jesús-Maria Silva Sánchez, a propósito dos critérios de ponderação do risco permitido: “Quanto
vale uma vida humana no trânsito automotor, ou, mais concretamente, no trânsito nos dias de
feriado? Que valor corresponde a um risco contra a saúde no local de trabalho, em comparação
com rentáveis condições de produção?” 180

Percebe-se a utilização da análise econômica do direito pelo autor citado acima. Em
analogia, no caso da violência doméstica ou familiar contra a mulher, não seria viável esperar
que a representação do delegado de polícia seja dirigida formalmente ao juiz de direito (em 48
horas), para que, somente após isso, seja concedida medida protetiva (no prazo de 48 horas). É
evidente que a mulher restaria em uma posição de extrema vulnerabilidade enquanto aguarda o
deferimento das medidas protetivas.

Também não há proporcionalidade e isonomia em restringir a atuação ativa da
autoridade policial a uma única situação, deixando de oferecer imediata proteção para as vítimas
residentes em grandes centros urbanos. Do mesmo modo que, não há lógica jurídica em permitir
que o delegado de polícia aplique – na restrita hipótese citada – apenas a medida de afastamento
do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, esquecendo-se de proteger as mulheres
que não coabitam com o agressor.
Jesús-Maria Silva Sánchez continua trazendo o pensamento de Jakobs181, aduzindo
que a vida humana, a integridade física ou psíquica, entre outros bens jurídicos indispensáveis
ao convívio social, não podem ser expostos a riscos, sob pena de estarmos privilegiando
procedimentos em detrimento da tutela dos bens jurídicos consagrados.

Nestes termos, a mudança legislativa aqui proposta encontra legitimidade também na
moderna teoria do “Law and Economics”, seguindo a tendência jurídica mundial, a qual traz
como alicerce de todo o ordenamento jurídico a preservação da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, suprimir parcela de liberdade do agressor, em casos excepcionais, desde
que presentes todos os requisitos já citados anteriormente, mostra-se viável, também sob o prima
da análise econômica do Direito, haja vista que a proteção da vítima não pode ser colocada em
180
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segundo plano. Por fim, ressalta-se que a análise judicial seria apenas postergada, visando a total
eficácia da norma, mantendo-se os exatos termos do §1º do artigo 12-C da Lei Maria da Penha.

4.7 Necessidade de mudança legislativa a fim de impedir a política criminal academicista

Segundo André Estefam, a Ciência Penal é subdividida em dogmática, criminológica
e política criminal. A dogmática representa a exposição das opiniões científicas sobre o Direito
Penal. Já a Criminologia é uma ciência empírica, a qual busca as causas do delito. Por fim, a
política criminal diz respeitos aos meios empregados ao combate da criminalidade.182

O autor ensina que a dogmática penal (opiniões científicas) deve ser norteada pelos
estudos de política criminal, cabendo ao penalista:

(...) construir um sistema penal teleologicamente orientado para a consecução
da finalidade do Direito Penal. De nada adianta produzir um belo e didático
sistema penal, uma teoria do crime harmonicamente orientada, se as soluções
nem sempre forem justas e condizentes com a função do Direito Penal. 183

É certo que, atualmente, a política criminal influência na produção das normas de
Direito Penal. Todavia, o Direito Processual Penal não vem sendo contemplado com os estudos
elaborados pela Política Criminal, ocasionando normas processuais penais que não atendem às
suas finalidades.

A parte procedimental sempre foi esquecida e pouco debatida pela doutrina, assim
como a busca por medidas de política criminal no âmbito do Direito Processual Penal. Deste
modo, os procedimentos tinham a função de seguir a lógica dos sistemas acusatório ou
inquisitivo, sem observar a política criminal na seara processual penal, criando-se procedimentos
contraditórios, inúteis ou protelatórios, os quais podem desvirtuar a finalidade do processo penal.

Nesse contexto, destaca Winfried Hassemer que:

O caminho seguido pelas ciências penais no período após a Guerra e após os
nazistas teve consequências que em breve seriam percebidas. Duas delas foram
particularmente marcantes, a saber, o desinteresse pelos efeitos práticos das
opções dogmático-penais, especialmente no campo da política criminal, e a
182
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tendência de formular enunciados normativos com a pretensão de solidez e de
delimitação hermética.184

As ciências penais, na visão de outra doutrina, abrangem: o Direito Penal, o Processo
Penal, a Criminologia e a Política Criminal.185 É certo que o protagonismo histórico e o foco
doutrinário sempre se voltaram para o direito penal material, seja na sua parte geral, seja na parte
especial. Como destacado acima, os procedimentos foram deixados de lado, dando-se ênfase ao
estudo do direito penal.

Os norte-americanos, com a sua estrutura jurídica baseada no Common Law, têm
poucas leis positivadas, priorizando o aprimoramento dos procedimentos. Aliás, nos dias atuais,
o direito brasileiro vem se socorrendo do direito americano em vários aspectos, deixando de ter
total influência do Direito produzido nos países europeus.

A política criminal, como ciência, está em constante expansão, pois se constatou que
o problema da criminalidade, a eficácia da ressocialização, a falência da execução penal, dentre
outros temas, têm que se socorrer do estudo político-criminal, além de outras ciências paralelas,
como a sociologia, a fim de melhor alcançarem a harmonia social.

Nesse sentido, de acordo com Reinaldo Dias, a política criminal, sob a ótica da
sociologia do direito, foi conceituada por Franz Von Liszt como um conjunto sistemático de
princípios, de acordo com os quais deve organizar o Estado e a sociedade a luta contra o crime.
Arremata destacando a presença de conteúdo ideológico na política criminal, pois o Estado
combate o crime de acordo com o poder dominante, notando forte interesse político nos planos
de combate à criminalidade e na confecção das leis criminais.186

A política criminal adequa-se às peculiaridades de cada corpo social que incorpora,
estabelecendo meios cada vez mais eficazes de combate à criminalidade. Ademais, outras
matérias não jurídicas auxiliam na construção político criminal, sempre visando a maior eficácia
das leis. Assim, o campo do Direito Processual Penal, por ser um importante instrumento social
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no controle à criminalidade e da prevenção delitiva deve pautar seus procedimentos em estudos
empíricos político-criminais.
O termo “política criminal academicista”187 se refere - como o próprio nome induz a uma opção política-criminal criada no seio das faculdades de direito e fora do contexto social
vivido na época. É certo que, para a concretização dos objetivos do estudo da política criminal,
é preciso dado empírico da realidade social, estatística criminal e a análise do modo de ação das
instancias formais de controle social.

Os dados trazidos no começo deste trabalho demonstram que a Lei Maria da Penha,
no que diz respeito à efetivação das medidas protetivas de urgência, não se atentou ao contexto
social em que é praticado esse tipo de crime. Isso porque, se observarmos atentamente (papel dos
estudiosos da política criminal), é possível notar que o modo com o qual a lei quis proteger a
mulher vítima de violência doméstica ou familiar é falho, haja vista que deixou o sujeito passivo
do crime desprotegido, logo após a comunicação do ato criminoso às instâncias de controle
social.

Nesse diapasão, percebe-se que a ciência em análise decorre de opção da ideologia
do povo, exercida pelos legisladores democraticamente eleitos, se pensarmos no ordenamento
jurídico brasileiro. Assim, deverá culminar na efetiva eficácia da norma, após estudos de campo
e observação do comportamento da população.

Reinaldo Dias, na mesma obra, completa o conceito de política criminal aduzindo
que: “Uma polit́ ica estatal de combate ao crime é fruto de elaboraçaõ científica e perfeitamente
identificada com os valores da sociedade, e deve adotar um planejamento de curto, médio e longo
prazo na luta contra os delitos”.188

Este conceito é uma tendência mundial, sobretudo na Alemanha, pois não se admite,
nos tempos modernos, um direito penal e processual penal totalmente dissociado da realidade
social ao qual é inserido, servindo apenas de simbolismo social. Também não se admite que o
próprio ordenamento jurídico seja um obstáculo a real efetivação da norma, conforme o autor
conclui a citação.
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Levando esses pensamentos para o contexto deste trabalho, percebe-se ser a Lei
Maria da Penha uma medida legiferante (conforme o texto aponta) confeccionada como medida
de política criminal, com caráter de ação afirmativa temporária, de modo a coibir a violência de
gênero, tão enraizada na sociedade brasileira.

Nesse ponto, o legislador brasileiro, atendendo ao clamor dos mecanismos
internacionais de proteção aos direitos humanos, agiu de modo satisfatório, sendo a lei em
análise, inclusive, referência mundial no que diz respeito ao tema, conforme já mencionado nos
capítulos anteriores.

O ideal seria que o legislador elaborasse uma modificação das bases do próprio
sistema jurídico-penal, a fim de adequar a lei ao contexto social, considerando que a maioria das
mortes ocorrem poucos dias após a ciência do fato criminoso pela autoridade policial. Desta
maneira, estaríamos admitindo a atuação da política criminal na atualização das normas e da
interpretação constitucional tradicional.

É com esse pensamento moderno que devemos pensar as ciências penais, seja o
direito penal, criminologia e, sobretudo, o processo penal, sempre visando à eficácia legislativa
e a finalidade pela qual a lei fora confeccionada.

Destaca-se, novamente, a importância de observação da criminologia no âmbito
procedimental (processo penal), pois não há como pensar em procedimentos penais totalmente
dissociados da realidade. Ademais, está ciência criminológica não está apenas à disposição do
direito penal material, mas também do processo penal, como toda sua instrumentalidade e seus
procedimentos.

Todavia, percebe-se que os autores processualistas modernos não se atentam à
necessidade de consulta aos estudos de política criminal, mostrando-se tímidos na exposição do
processo penal ao lado da criminologia como ciência autônoma. Neste sentido:
Salienta-se, de sobremaneira, que é verificada – em nível teórico, uma profícua
“união” da pesquisa criminológica com a dogmática penal (ou com alguma
dogmática penal, diga-se), no que diz respeito inclusive à produção literária e
ao ministério docente. Lamentavelmente, a pesquisa e a docência processuais
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parecem quase “naturalmente” afastadas da discussão criminológica, como se
pertencessem a mundos distintos e quando os ditames criminológicos aparecem
nas obras sobre processo penal (mesmo nas mais recomendadas), o costume é
o de utilizar (à moda do aconselhamento da criminologia “tradicional”) ditames
e chavões criminológicos como intróito ou espécie de tributo necessário. A ideia
ora discutida é fruto especialmente de práticas docentes próprias, em que
conceitos criminológicos convivem (e assim deve ser) em meio ao estudo,
confluência, e aplicação prática da legislação e teoria processuais. Um
imperativo de discussão e norte para a pauta de preenchimento interpretativo de
dispositivos pensados para a realidade de um sistema de justiça criminal
colapsado e carente de teoria verdadeiramente afinada tanto com o ambiente
cultural que o circula, tanto com o paradigma constitucional-democrático
previsto abstratamente.189

A definição da política criminal vai ser influenciada pelo momento histórico
vivenciado por uma sociedade. É perceptível passar toda a América Latina por um momento
propício para uma revisão do sistema criminal, seja no âmbito penal ou processual penal, sendo
pertinente a criação de novas propostas político-criminais, como forma de manter o espírito
inerente ao Estado Social e Democrático de Direito.

Quanto à evolução dos direitos que asseguram proteção estatal para as mulheres, o
Brasil é referência mundial, haja vista que tem uma legislação moderna e protecionista. Todavia,
os estudos políticos criminais não podem sofre solução de continuidade, pois a sociedade é
dinâmica e as leis podem se tornar obsoletas por não se adequarem ao contexto em que estão
inseridas.

Deste modo, conclui-se pela latente necessidade de revisão das leis processuais
penais, sobretudo a Lei Maria da Penha, sob o enfoque da política criminal, tendo em vista o
dever de aproximação do Direito Processual Penal com a realidade, alcançando, assim, uma
maior efetividade das premissas da lei (proteção da mulher).

4.8 Teoria do garantismo penal frente à necessidade de aplicação das medidas protetivas
de urgência da Lei Maria da Penha pelo delegado de polícia

A teoria do garantismo penal, no ordenamento jurídico pátrio, ganhou destaque após
o período de exceção (ditadura militar) vivenciado pelo Brasil entre 1964 e 1985, marcado pelo
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golpe militar, aos 31 de março de 1964, desde o governo do Presidente Getúlio Vargas até o
mandato do Presidente José Sarney, por eleições indiretas.

Nesse nefasto período, o brasileiro vivenciou um autoritarismo por parte dos que
estavam no poder, aliada a uma inobservância dos direitos básicos dos cidadãos. Assim, no
período de redemocratização, marcado pela promulgação da Constituição Federal de 1988, houve
uma necessidade de se reafirmar os direitos no corpo do texto constitucional, direitos estes
alcançados pela humanidade desde a época da Revolução Francesa e da publicação dos principais
tratados humanitários internacionais.

O direito à vida, liberdade, inviolabilidade de domicílio, intimidade, sigilo de
correspondências, dentre outros direitos, foram consagrados na Carta Constitucional de 1988,
sendo certo que, a teoria garantista ganhou força prática no ordenamento brasileiro. Nestes
termos, por essa teoria, se a lei positiva for de encontro a algum direito fundamental garantido,
esta norma não pode ter validade, haja vista que os direitos fundamentais não poderiam ser
suprimidos.

Vários são os direitos consagrados pela teoria garantista e expressos em nossa
constituição, merecendo destaque o princípio da jurisdicionalidade, consistindo em uma garantia
orgânica da magistratura, o qual determinado que o juiz seja imparcial e independente perante o
Estado e as partes de um processo. Esse princípio garante que as partes têm direito a um juiz
imparcial, natural e que busque a plena aplicação dos direitos fundamentais.190

O princípio da presunção de inocência, por exemplo, também se apresenta como
outra norma garantidora expressa na Constituição Federal (artigo 5º, LVII) e como premissa da
Teoria Garantista. Esse princípio norteia a atuação do processo penal, defendendo que a formação
da convicção judicial deve ocorrer durante o processo, sob a tutela do contraditório. Ressalta-se
que, nem sempre esses critérios garantistas foram observados, a exemplo do Código Rocco, de
1930, o qual não contemplou o princípio em exame sob o argumento de que fomentaria um
excesso de garantismo e individualismo na Itália.191

Sobre a teoria em análise, Aury Lopes aduz:
190
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O garantismo seria assim um sistema de limite, de constrangimento à
evidência, na medida em que a submete ao tempo do processo, com suas
etapas de investigação, acusação, defesa e decisão. Isso serve para evitar os
juízos imediatos, realizados ainda no calor da (irracional) emoção e
contaminados pelo sentimento de vingança.192

Os princípios expostos acima, além de outros nascidos da Teoria Garantista, buscam
nortear a persecução penal, impondo deveres ao Estado, com a finalidade de proteção da pessoa
acusada, a fim de que seja garantido um processo penal justo. No entanto, atualmente, ganha
destaque a necessidade de proteção da vítima, a ser observada desde a elaboração das normas.
Por essa corrente, a proteção da vítima durante a persecução penal tem a mesma importância que
a garantia dos direitos do acusado, não se tratando de premissas excludentes.

Nessa toada, vale analisar os critérios trazidos pela ideologia garantista frente ao
objeto defendido neste trabalho, com o fito de explicar que a norma poderá, simultaneamente,
garantir os direitos do acusado e a eficaz proteção da vítima durante a persecução penal.

O maior expoente da Teoria Garantista é o autor italiano Luigi Ferrajoli. Ele, além
de outros assuntos, aborda a atividade do chefe de polícia em sua principal doutrina. O autor
explica que existem medidas cautelares que podem ser praticadas pela autoridade policial, sem
que haja usurpação da função atribuída ao juiz de direito. Isso porque, não se coaduna com os
dias atuais a ideia de monopólio da preservação de direitos fundamentais por uma única
autoridade.

Sobre o direito processual de polícia vigente na Itália, ensina que:

As medidas cautelares de polícia consistem numa longa série de poderes
instrutórios autônomos, paralelos àqueles de competência da magistratura,
que por vezes as forças policiais podem exercitar sem autorização prévia ou
mandado da autoridade judiciária, em derrogação ao monopólio da função
jurisdicional a esta reservada em via de princípio pelo art. 102, parágrafo 1°
da Constituição. Estes poderes, que no seu conjunto configuram um completo
sistema de direito processual policialesco, são de competência da “polícia
judiciária”. De fato, na ausência de um serviço de polícia judiciária
organicamente distinto dos corpos de função da polícia de segurança, estes
são exercitados pelos sujeitos – como os pertencentes à polícia do Estado, aos
oficiais e suboficiais dos carabineiros e da guarda de finanças, os caraineiros,
os guardas de finança e os agentes de custódia (art. 57 do Código de Processo
192
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Penal) – que dependem funcionalmente da magistratura (arts. 109 da
Constituição e 55-59 do Código de Processo Penal) mas, disciplinarmente do
Poder Executivo.193

Voltando ao direito pátrio, no que diz respeito à aplicação das medidas protetivas de
urgência pelo delegado de polícia, diante de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não
estaríamos diante de violação à teoria garantista de Ferrajoli, pois o que está sendo priorizado é
a segurança da mulher vulnerável durante a persecução penal.

Diante de provas robustas comprovadoras da materialidade delitiva, combinada com
a probabilidade de reiteração criminosa, não seria razoável que a autoridade policial não pudesse
impor as medidas imediatamente, ainda que o município não seja sede de comarca, pois, caso
contrário, a mulher vitimizada é quem estaria privada do seu direito de ir e vir, haja vista o medo
e intimidação impostos pelo sujeito ativo do crime na maioria dos casos concretos.

Conforme já ressaltado, a decisão tomada em caráter de urgência pela autoridade
policial seria precária, ou seja, estaria submetida à apreciação do magistrado competente,
podendo ser ratificada ou rechaçada (artigo 12-C, §1º, Lei Maria da Penha). O fato de que o
Ministério Público também seria notificado para dar parecer sobre a aplicação das medidas
protetivas, exercendo sua atribuição constitucional de controle externo das atividades policiais,
também garante uma preocupação maior com a restrição da liberdade do agressor.

Logo, nenhum dos dez axiomas propostos por Luigi Ferrajoli estaria sendo ferido,
pois a garantia da liberdade do acusado por um crime desta natureza estaria sujeita à averiguação
diferida pelo juiz competente (princípio da jurisdicionalidade), o qual caberia rechaçar ou
homologar a decisão do delegado de polícia, similar ao que ocorre com o procedimento
homologatório da prisão em flagrante previsto no Código de Processo Penal e ao previsto já
previsto na Lei Maria da Penha.

Luigi Ferrajoli, abordando o sistema penal italiano, aduz:

O fundamento de legitimidade constitucional das medidas restritivas da
liberdade pessoal é constituído pelo art. 13 da Constituição, que no parágrafo
3°, em derrogação ao parágrafo 2°, estabelece que “em casos excepcionais de
193
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necessidade e de urgência, indicados taxativamente pela lei, a autoridade de
segurança pública pode adotar provimentos provisórios, que devem ser
comunicados dentro de 48 horas à autoridade judiciária, e se esta não os
convalida nas sucessivas 48 horas, entendem-se revogados e restam privados
de qualquer efeitos”. Todavia, as condições de “excepcionalidade” nem
sempre são respeitadas pelas medidas prefiguradas em lei, algumas das quais
correspondem, de forma clara, pela natureza de seus pressupostos, a uma
potestade não excepcional, mas ordinária em termos de administração, e, mais
ainda, estendida tal potestade ao Ministério Público.194

A autoridade de segurança pública citada no texto acima equivale à figura do
delegado de polícia no ordenamento jurídico pátrio, responsável também pela incolumidade das
pessoas e de seus patrimônios. Como podemos perceber, o sistema italiano exposto acima,
mutatis mutandis guarda similaridade com o que se propõe neste trabalho.

Pelo texto supracitado, a autoridade de segurança pública poderá adotar provimentos
provisórios, a serem comunicados ao juiz em um prazo de 48 horas. No caso do Brasil, e sendo
adotado o posicionamento que se propõe neste trabalho, a decretação das medidas protetivas de
urgência seriam levadas em 24 horas ao crivo do magistrado, todavia já seria eficaz desde a sua
edição pelo delegado de polícia, conforme já revisto no artigo 12-C, §1º da Lei Maria da Penha,
com a consequente notificação do suposto agressor. Em caso de descumprimento, estaria
autorizada a prisão preventiva por quebra da determinação cautelar. Deste modo, seria dada a
força coercitiva necessária para a decisão do chefe de polícia, desde que presentes os requisitos
propostos nesse texto.

O autor do trecho acima destacado mostra preocupação pela real demonstração de
condições excepcionais que autorizam a autoridade de segurança pública italiana a tomar
medidas invasivas contra os suspeitos. Essa preocupação exposta também seria objeto de
interesse, no caso do Brasil, caso a proposição desse trabalho seja adotada.

Nestes termos, pelo novo sistema de decretação de medidas cautelares de urgência
aqui propostos, não poderia o delegado de polícia, deliberadamente ou arbitrariamente, adotar
medidas cerceadoras de liberdade sem ter o zelo de verificar se são realmente cabíveis.

Para tanto, este trabalho propõe requisitos/limites a serem observados pelo delegado
de polícia antes de decidir sobre as medidas, já citados anteriormente, como: prova robusta da
194
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materialidade e de autoria delitiva, configuração da situação de violência doméstica, familiar ou
decorrente de relação íntima de afeto e a demonstração da necessidade urgente de cerceamento
da liberdade do suspeito, corroborada pela probabilidade de reiteração criminosa, devendo
deliberar sobre a medida, ainda que o município seja sede de comarca.
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5.

VETOS

E

ARGUMENTOS

CONTRÁRIOS

AO

PROJETO

DE

LEI

COMPLEMENTAR Nº 7/2016, O QUAL VISOU PERMITIR A ATUAÇÃO ATIVA DO
DELEGADO

Esteve em tramitação no parlamento nacional o projeto de Lei Complementar que
visou conferir maior efetividade à Lei Maria da Penha, em conformidade com o que se propôs
neste estudo. Tal projeto de lei tinha por fito incluir o art. 12-B, na Lei Maria da Penha.

Na redação original do projeto em análise, o artigo supracitado aduzia:

Art. 12-B. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou
integridade física e psicológica da vítima ou de seus dependentes, a autoridade
policial, preferencialmente da delegacia de proteção à mulher, poderá aplicar
provisoriamente, até deliberação judicial, as medidas protetivas de urgência
previstas no inciso III do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 desta Lei,
intimando desde logo o ofensor.
§1º O juiz deverá ser comunicado no prazo de vinte e quatro horas e poderá
manter ou rever as medidas protetivas aplicadas, ouvido o Ministério Público
no mesmo prazo.
§ 2º Não sendo suficientes ou adequadas as medidas protetivas previstas no
caput, a autoridade policial representará ao juiz pela aplicação de outras
medidas protetivas ou pela decretação da prisão do autor. 195

Segundo o dispositivo em análise, seria legalmente permitido ao delegado de polícia,
“verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física e psicológica da
vítima ou de seus dependentes”, aplicasse “as medidas protetivas de urgência previstas no inciso
III do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 da lei 11.340”.

Assim, a autoridade policial seria legalmente autorizada a aplicar qualquer das
medidas do artigo 22, III, da Lei Maria da Penha, de acordo com as necessidades do caso
concreto:

Art. 22. III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o
limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação;
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c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física
e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe
de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Todavia, na redação final do projeto de lei em comento, o dispositivo que tratou do
tema (artigo 12-B) foi vetado e o texto seguiu para sanção presidencial sem este artigo.

Assim, o projeto em discussão no Poder Legislativo nacional propôs uma alteração
na Lei Maria da Penha, dando legitimidade para que o delegado de polícia aplique, de ofício e
em determinados casos, as medidas protetivas de urgência citadas, de forma ampla, relativizando
a cláusula de reserva jurisdicional.
O projeto de lei complementar – em sua redação original - não encontraria obstáculo
constitucional, podendo ser implantado no ordenamento jurídico nacional sem que haja
inconstitucionalidade por usurpação da função jurisdicional, conforme já esclarecido nos
capítulos anteriores.

O projeto de lei em análise nos permite concluir que o paradigma de interpretação
constitucional está em evolução. Percebe-se que, cada vez mais, os dados estatísticos, estudos
sociológicos e a política criminal podem influenciar positivamente nos procedimentos em
matéria processual penal.

Importa observar que, este projeto de lei já encerrou sua tramitação no Congresso
Nacional e no Poder Executivo, sendo parcialmente sancionado. Na ocasião, o projetou
acrescentou os dispositivos a seguir na Lei Maria da Penha: Art. 10-A; Art. 12-A/ art. 12-B, §3º.

Todavia, há posição contrária ao projeto de lei complementar em comento, sobretudo
ao artigo 12-B, outrora vetado. Ronaldo Batista Pinto, em artigo sobre o tema, expõe as razões
expostas pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público para justificar o não
cabimento da mudança legislativa. Vejamos196:
A CONAMP (Associação Nacional dos Membros de Ministério Público)
emitiu a Norma Técnica n. 5/2016, quando se posiciona contrariamente ao
196
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projeto, especialmente no ponto que prevê a possibilidade de a autoridade
policial decretar as medidas protetivas de urgência. Alude, primeiro, à
inconstitucionalidade da inovação, por malferir o “princípio da reserva da
jurisdição”. É que, segundo aquele órgão de classe, “não é constitucional que
a restrição de direitos fundamentais sensíveis seja transferida da esfera
judicial para a esfera policial, ao argumento simplório de que supostamente o
Poder Judiciário seria lento ou omisso em suas decisões”. E prossegue: “a
decisão de medidas protetivas de urgência é uma grave ingerência nos direitos
fundamentais do investigado. Especialmente as medidas protetivas de
urgência previstas no art. 12, inciso lIl, da lei 11.340/2006, implicam em
restrição ao direito de locomoção do investigado, como a proibição de
aproximação dos familiares da vítima e a proibição de frequentar
determinados lugares”. Por fim, invoca a improdutividade da medida, já que
a lei prevê prazos relativamente curtos para que o juiz aprecie o pedido de
concessão de medidas protetivas, além disso, as delegacias de polícia, posto
que sabidamente assoberbadas de trabalho, não dariam conta dessa
incumbência, com a agravante de que o cumprimento da medida deixaria se
ser atribuição de um oficial de justiça para se transferir a um investigador de
polícia. Aduz a norma técnica, ainda, que uma vez aprovada a alteração, o juiz
passaria a se constituir em mero homologador de uma decisão que, antes, já
fora tomada pelo delegado de polícia.

Sobre os argumentos trazidos à baila para justificar a impossibilidade de ingresso do
projeto de lei em análise no ordenamento jurídico, entendemos que não devem prosperar. As
teses supramencionadas também serviram como base para frenar a amplitude da Lei nº
13.827/19, permitindo que a autoridade policial tenha legitimidade para atuar em uma restrita
hipótese.

Contraponto os argumentos acima, sobre a cláusula de reserva de jurisdição, já
abordada anteriormente, faz-se uma ponderação entre esta garantia constitucional e o direito
fundamental à vida. Nesse ponto, entendemos que o princípio da jurisdicionalidade deve ser
relativizado, a fim de que a proteção ao direito tutelado seja efetiva.

Além disso, a medida estaria sujeita ao controle judicial diferido, sendo aplicada,
desde logo, pelo delegado de polícia apenas para que sua eficácia seja garantida em tempo
hábil, conforme já trazido com a reforma legislativa.

Por último, caso o artigo 12-B, do projeto de lei em tela não fosse vetado, não haveria
a transferência da tutela dos direitos fundamentais do magistrado para a autoridade policial,
como é afirmado na citação acima, mas sim uma antecipação da proteção da vítima que estará
sujeita a um controle judicial diferido.
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Acrescenta-se, como trazido anteriormente neste trabalho, que não é proporcional
a ideologia de exclusividade na tutela de direitos fundamentais por um único órgão (Poder
Judiciário), pois isso poderia colocar em risco um bem jurídico valioso e protegido pela
Constituição (ex: vida da mulher) em detrimento de normas procedimentais.

No que diz respeito à restrição de parcela da liberdade de locomoção do agressor,
quando da aplicação das medidas protetivas, seguimos a máxima de que “quem pode mais,
pode menos”, especialmente diante de uma interpretação sistemática de um ordenamento
jurídico que permite a qualquer do povo prender alguém que se encontre em flagrante delito
(flagrante facultativo) e obriga (poder/dever) os policiais a prenderem, na mesma situação
(flagrante obrigatório), com fulcro no artigo 301, do Código de Processo Penal.

Ademais, cabe ao delegado de polícia conceder ou não liberdade provisória
mediante o pagamento de fiança, quando cabível, o que denota que, em casos específicos, a
autoridade policial tem ingerência sobre a liberdade ambulatorial dos cidadãos, de acordo com
o previsto no Código de Processo Penal: Art. 322. A autoridade policial somente poderá
conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja
superior a 4 (quatro) anos”.

Continuando as críticas aos argumentos trazidos pelo CONAMP, o juiz não seria
um mero homologador de decisões proferidas pela autoridade policial, haja vista que o
magistrado poderá rechaçar as medidas ou confirmá-las, fazendo um controle posterior de
legalidade, como forma de garantir a urgência na proteção da mulher. Acrescenta-se ainda que,
a lei já prevê que o magistrado deve homologar os autos relativos à prisão em flagrante, e, nem
por isso, a doutrina apelida o juiz de direito de “mero homologador de decisões”.

Outro fundamento que não deve prosperar é o de que as repartições policiais estão
assoberbadas de trabalho e, por isso, não conseguiram dar vazão à tutela da mulher agredida.
Pois bem, a falta de funcionários públicos suficientes, aliada a ausência de estrutura das
instalações é uma realidade tanto dos órgãos policiais quanto do judiciário, devendo esses
setores trabalharem em conjunto, uma vez que o Estado é uno e indivisível, apenas visando à
efetividade da norma.
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Na mesma linha, o agente de polícia não usurparia a função de um oficial de justiça,
em relação às notificações para o sujeito ao qual as medidas protetivas se destinam, pois é
função dos agentes policiais proceder comunicações sob a supervisão da autoridade policial a
qual é subordinado. Logo, o oficial de justiça continuaria exercendo a função de intimar os
supostos agressores sobre as medidas protetivas de urgência e as consequências da sua
inobservância nos casos em que o magistrado a decretasse.

Todavia, em casos de extrema urgência, o próprio delegado de polícia decretaria a
medida mais adequada, requerendo que um agente policial notifique o suposto agressor.
Portanto, não há que falar em usurpação de função, mas sim em atuação conjunta dos órgãos
responsáveis pela persecução penal, visando sempre à tutela dos direitos dos cidadãos.

Por último, a CONAMP revelou muito mais preocupação com a tutela do agressor
do que com a proteção da vítima, ao afirmar que “a decisão de medidas protetivas de urgência
é uma grave ingerência nos direitos fundamentais do investigado”.

É certo que, a vítima, após ter passado pelo protagonismo no processo (idade de
ouro), depois por uma fase neutra e, atualmente, na fase de redescobrimento, merece especial
tratamento, objetivando que a sua vitimização não seja agravada pelos procedimentos
burocráticos das instâncias formais de poder.

As garantias processuais não podem servir de obstáculo à efetividade das medidas
protetivas de urgência, colocando em risco a proteção da mulher em situação de
vulnerabilidade, pois, se assim fosse, estaríamos diante de um paradoxo valorativo.
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6.

MEDIDA

ALTERNATIVA:

INSTALAÇÃO

DE

INSTRUMENTOS

DE

VIDEOCONFERÊNCIA NO ÂMBITO DAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS EM
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A utilização de mecanismos tecnológicos para a garantia da eficácia das normas
jurídicas não é novidade no nosso ordenamento, o que é demonstrado, por exemplo, pela
implementação do chamado “botão do pânico” nas Varas especializadas do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão e Paraíba, através de políticas de incentivo
do Conselho Nacional de Justiça. Em São Paulo, a cidade de limeira é a pioneira na
implementação desse dispositivo, contanto com vários aparelhos distribuídos entre as vítimas de
violência doméstica ou familiar, sendo um importante aliado na volta às atividades rotineiras das
mulheres ameaçadas. 197

A persecução penal, na maioria dos seus procedimentos específicos, exige a
participação pessoal do acusado ou investigado, em respeito ao princípio constitucional da ampla
defesa.

Sabe-se que, a ampla defesa se divide em defesa técnica e autodefesa. Enquanto a
primeira é exercida por procurador habilitado, a segunda é empreendida pelo próprio investigado
ou réu. A autodefesa é realizada, principalmente, na ocasião da oitiva do agente, no procedimento
inquisitivo do inquérito policial ou na instrução processual penal, sendo, em regra, o último ato
da audiência de instrução e julgamento.

No entanto, nem sempre o réu poderá comparecer de forma presencial aos atos
que lhe interessem, mesmo diante da imprescindibilidade de seu comparecimento, sobretudo por
razões de logística de transporte ou falta de estrutura do Estado.

Diante disso, normas infraconstitucionais começaram a prever a possibilidade de
oitiva do agente através de sistema de videoconferência, buscando impedir a nulidade de atos
que exijam a presença do réu, sem que fique prejudicado o direito constitucional à autodefesa.
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A Lei 11.900/09, diante dos avanços tecnológicos inerentes a essa geração, trouxe
para o direito processual penal a possibilidade de realização de interrogatórios e outros atos
processuais pelo sistema de videoconferência, regulamentando a questão até então obscura no
ordenamento federal.

As justificativas para o interrogatório à distância, segundo a lei supracitada, são a
preservação da segurança pública, impedimento de intimidação das testemunhas, quando há
enfermidade que impossibilite o réu de comparecer, entre outros. Vejamos:
“Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a
requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por
sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de
sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender
a uma das seguintes finalidades:
I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o
preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir
durante o deslocamento;
II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja
relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou
outra circunstância pessoal;
III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde
que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos
termos do art. 217 deste Código;
IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.”

É certo que a lei em análise aborda a problemática no contexto de segregação do
acusado, expondo hipóteses que justificam a concretização da autodefesa mesmo diante da
impossibilidade de comparecimento pessoal.

Exportando essa nova modalidade de interrogatório por videoconferência e suas
peculiaridades para os casos envolvendo violência domestica ou familiar contra a mulher, os
quais são noticiados ao delegado de policia e clamam por resposta estatal imediata, de forma
alternativa e desde que economicamente viável, se cogita a instalação de sistema de
videoconferência no interior das delegacias especializadas, de modo a conectar diretamente o
delegado de polícia ao juiz plantonista através de canal exclusivo.

Basicamente, o procedimento seria resumido assim: a vítima comparece à
delegacia de polícia para noticiar o fato ao chefe de polícia. A autoridade policial, ao constatar,
inequivocamente, a possibilidade de reiteração criminosa por parte do agressor, poderia realizar
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uma audiência por videoconferência com o juiz plantonista, presente a vítima e as testemunhas,
assim como o próprio delegado de polícia, com o intuito de decidir acerca das medidas protetivas
de urgência. Nada impediria a participação do agressor, caso seja conveniente.

Nesta ocasião, o delegado de polícia, convencido da veracidade dos fatos e da
probabilidade concreta de reiteração criminosa, iria expor os fatos ao magistrado plantonista,
através do sistema de videoconferência. Caso entendesse imprescindível, o juiz plantonista
poderia ouvir a vítima, testemunhas ou, até mesmo, o agressor, terminando com um breve
relatório confeccionado pelo escrivão de polícia, sob a supervisão do delegado.

Após este célere procedimento, que poderá ocorrer inaldita altera pars, o magistrado
poderia decretar as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22, 23 e 24, da Lei Maria
da Penha, sob pena de prisão preventiva do agressor caso haja descumprimento, intimando desde
já o agente, caso estivesse presente, ou solicitando sua intimação por agente policial habilitado.

O ideal seria que o próprio delegado de polícia decretasse as medidas protetivas de
urgência, as enviando para a chancela judicial (princípio do juiz natural), não apenas quando o
município não for sede de comarca.

Todavia, como há resistência doutrinária e jurisprudencial no assunto, sobretudo dos
constitucionalistas, ao argumento de que o delegado não é investido de jurisdição, não podendo
tomar decisões segregadoras, apresenta-se essa solução alternativa sobre o uso do sistema de
videoconferência para a decretação de medidas protetivas de urgência.

De todo modo, a adoção e instalação de sistema de videoconferência no interior das
delegacias especializadas em violência doméstica ou familiar, possibilitaria o contato direto da
autoridade policial com o juiz plantonista, sendo um avanço quanto ao critério da celeridade na
decretação das medidas protetivas de urgência, não deixando de observar a reserva jurisdicional
e garantindo maior efetividade.

Ademais, o novo projeto do Código de Processo Penal continua prevendo a
possibilidade do interrogatório por sistema de videoconferência, o que evidencia a tendência
doméstica em continuar e explorar esse meio tecnológico.
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Na mesma toada, o monitoramento eletrônico não é apenas utilizado para rastrear e
controlar os condenados que usam a tornozeleira eletrônica, quando no gozo da medida cautelar
diversa da prisão, prevista no artigo 319, IX, do Código de Processo Penal. O monitoramento
eletrônico pode – e deve – ser usado como mais um instrumento de proteção da mulher
vulnerável, como já vem sendo aplicado em outros países. Vejamos:
Visando garantir a efetivaçaõ das medidas de afastamento em casos de violência
doméstica, alguns paiś es adotaram o monitora‐ mento eletrônico. Por exemplo,
nos Estados Unidos, 17 Estados o preveem.198 Também em Portugal há sua
previsão, desde 2009, com o devido consentimento do agressor, como medida
especif́ ica de afastamento do acusado ou condenado em contexto de violência
doméstica.199 Vale ressaltar que, neste Paiś , a vit́ ima também pode‐ rá se
sujeitar ao monitoramento, para prevenir encontros indeseja‐ dos e perigosos,
sendo igualmente necessário o seu consentimento.198

Assim, funcionaria como uma espécie de audiência de custódia simplificada, a qual
visa unicamente aferir, além da autoria, a probabilidade concreta do agressor agir nas primeiras
horas após liberado da oitiva em sede policial, pois a celeridade é um dos fundamentos da adoção
do sistema de videoconferência, devendo ser utilizada para dar imediata efetividade às medidas
protetivas de urgência.
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7. CONCLUSÃO

A vulnerabilidade social da mulher ao longo da história é um reflexo da ausência de
direitos consagrados para o gênero feminino. A impossibilidade de exercício de direitos sociais
básicos tornou a mulher um integrante social sem voz e sem força política, o que influenciou na
elaboração das leis no passado.

A ideia da falta de capacidade intelectual das mulheres foi enraizada no decorrer da
história pelas condições sociais desfavoráveis, o que fez com que os grandes intelectuais e
pessoas públicas fossem, em sua imensa maioria, homens.

Na verdade, ocorreu uma privação dos meios de expressão da mulher e uma
consequente exclusão da mulher na história. Isso porque, na Inglaterra e na França, por exemplo,
até o século XX, as mulheres não podiam escrever, dependendo da autorização do seu marido
para eventual publicação, o que as deixava ainda mais distantes das decisões tomadas no seio da
sociedade.

Por essas razões históricas, toda a história do feminismo ou da luta pela igualdade
das mulheres foi escritas por homens, muitas vezes corrompidos pelo pensamento machista.
Deste modo, os legisladores eram, quase sempre, homens, o que pode explicar a ótica masculina
nas razões das leis, a ausência de leis protetivas das mulheres no decorrer da história e a pouca
importância dada à dignidade sexual da mulher.

Há ainda o problema da misoginia, caracterizado pelo ódio ou aversão a mulheres.

As desigualdades históricas no tratamento social entre homens e mulheres não serão
resolvidas apenas com medidas legislativas, pois, conforme explanado neste trabalho, desde os
primórdios da humanidade existe desigualdade.

A maioria das religiões, inclusive a doutrina cristã, trazia ideologias que fomentavam
o tratamento desigual para as mulheres, sujeitando-as apenas ao lar e aos trabalhos domésticos,
sob o argumento de que serviriam mais para as famílias do que para a sociedade em geral, o que
acabou afastando-as dos cargos sociais de cúpula. O mandamento bíblico contempla a mulher
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como coisa ao propor, por exemplo, que os homens não poderiam cobiçar a mulher do próximo,
nem suas cabras e nem suas vacas.

Ao longo do texto, percebe-se que, as primeiras legislações penais, desde as
Ordenações do Reino, passando pela Código Penal do Império e Consolidação das Leis Penais,
até o atual Código Penal, de 1940, desprestigiaram a figura da mulher, pois as infrações penais
que traziam a mulher como vítima buscavam tutelar a honra da família, e não a dignidade sexual
do sujeito passivo do crimes.
Analisando a Constituiçaõ Federal de 1988, percebe-se um reconhecimento das
mulheres como sujeitos de direitos em igualdade de condições com os homens. Esse tímido
reconhecimento, todavia, é apenas jurídico, limitando-se palavras e expressões no corpo da Lei
Maior, não sendo efetivo na prática, sobretudo no mercado de trabalho e no desrespeito às leis
protetivas.

Nesse diapasão, a nossa cultura enraizada acaba por influenciar as medidas
legislativas, pois o Congresso Nacional e os governantes estão imersos nessa sociedade. Nesse
sentido: “A resistência das intituições de segurança pública e da justiça à plena implementaçaõ
da Lei Maria da Penha exemplificam a permanência da grande distância entre os direitos
formalmente reconhecidos e a dificuldade para sua eficácia legal.”199
As vítimas dos crimes apenas ocupam o centro dos estudos nos dias atuais. Na
história da humanidade, nunca se atribuiu tanta importância para a vítima como na
contemporaneidade. Somente com o avanço dos estudos criminológicos, sobretudo na vertente
da vitimologia, é que as medidas políticas e legislativas passaram a atribuir importância para a
vítima.

O estudo da mulher como vítima do delito ainda é mais precário. Nesses termos, o
estudo sociológico atual deve priorizar as mulheres vulneráveis, haja vista que as leis precisam
de base social para poder ter efetividade.
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As leis especiais de proteção à mulher visam acelerar o processo de isonomia de
gêneros. No entanto, somente com uma mudança no modo de pensar enraizado no pensamento
social é que poderemos alcançar mais facilmente o objetivo. Assim, as leis especiais – sobretudo
a Lei Maria da Penha – tem o condão de criar instrumentos legais que levem em consideração as
peculiaridades de cada problema social.200

Assim, diante dos argumentos defendidos neste trabalho, baseado em diversos
preceitos jurídicos, inclusive constitucionais, percebe-se que a mudança legislativa trazida pela
nova lei é oportuna e trará avanços quanto à efetividade da Lei Maria da Penha.

Não se pode olvidar que o delegado de polícia está próximo da sociedade e apto a
lidar com situações que demandem análise técnica e probatória, devendo a delegacia estar de
prontidão para atender o cidadão vitimizado. Ademais, segundo comprovado no corpo deste
trabalho, a primeira autoridade estatal a tomar conhecimento dos crimes de violência doméstica
ou familiar é a autoridade policial.

Em momento algum o trabalho visa criticar a atuação dos membros do judiciário.
Cotudo, defende que a autoridade policial também tem capacidade técnica para praticar
determinados atos, objetivando a imediata tutela dos direitos fundamentais, haja vista que não
há óbice constitucional, sendo um dever conjunto dos funcionários públicos ocupantes dos
cargos de cúpula de todos os órgãos e poderes em buscar a efetividade das leis e atuar como
garantidores dos direitos fundamentais.

Nesse diapasão, a Lei nº 12.830/13 valorizou a carreira dos chefes de polícia,
atribuindo, inclusive, a exclusividade do ato de indiciamento no decorrer das investigações.
Esta lei também prevê que o cargo em comento somente será ocupado por bacharéis em direito,
após aprovação em concurso público, o que nos faz concluir que a autoridade policial tem
conhecimento da sistemática jurídica pátria e que, consequentemente, será capaz de aferir se é
caso de cerceamento parcial da liberdade de um suposto agressor, a fim de garantir o direito
fundamental à vida da suposta vítima de violência doméstica ou familiar.
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Importa lembrar que, a autoridade policial, caso seja adotada a mudança legislativa
aqui proposta, deverá ter o zelo de observar se os requisitos expostos neste trabalho estão
presentes no caso concreto, ou seja, deverá apontar a materialidade e autoria delitiva – fumus
commissi delicti –, em cognição sumária, juntamente com a probabilidade de reiteração
criminosa (periculum libertatis) e a situação de vulnerabilidade da mulher. Ressalta-se,
novamente, que a vulnerabilidade aqui tratada é a situação concreta que enseje a incidência da
Lei Maria da Penha.

Os requisitos pontuados nesse estudo propositivo, os quais autorizam ampliação
das hipóteses de aplicação das medidas protetivas de urgência pelo delegado de polícia,
também têm o viés restritivo, haja vista que visa conter arbitrariedades, ou seja, a autoridade
policial somente poderá atuar ativamente em casos excepcionais e fundamentados.

Restou claro, na exposição feita acima, que os instrumentos de proteção de direitos
humanos, nos quais o Brasil é signatário e que têm status de norma supralegal, prevêem a
possibilidade de que órgãos administrativos apliquem medidas cautelares. Inclusive, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, no caso Vélez Loorvs. Panamá traz a possibilidade de
que órgãos administrativos, que sejam independentes e imparciais, também possam prevenir
ou fazer cessar capturas ilegais ou arbitrárias, com a finalidade de garantir a preservação dos
direitos fundamentais, não sendo exclusividade de órgãos jurisdicionais.

Demonstrou-se, no decorrer deste trabalho, que é legítima a atuação ativa do
delegado de polícia consistente em aplicar as medidas protetivas de imediato, sob o fundamente
de que a Constituição Federal atribui para ele o ônus de zelar pela incolumidade das pessoas e
de seus patrimônios.

Portanto, sob a ótica da Teoria dos Poderes Implícitos, já conhecida em nosso
ordenamento jurídico, sobretudo na esfera do Direito Administrativo, o delegado teria
legitimidade de adotar todos os meios necessários para alcançar o fim proposto pela
Constituição, já que, quando a nossa Carta Política atribui uma atribuição a um órgão,
implicitamente também está o legitimando a tomar medidas as quais sejam meios necessários
para atingir o fim almejado.
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O movimento Law andeconomics abordado anteriormente, também nos fez refletir
sobre a possibilidade de se ponderar os direitos fundamentais de um acusado por um crime
tutelado pela Lei Maria da Penha, a fim de garantir a preservação dos direitos fundamentais da
vítima, desde que a limitação da liberdade do suposto agressor seja motivada pelos requisitos
propostos acima, necessários à aplicação das medidas protetivas pelo delegado de polícia.
Desde modo, a análise econômica do Direito é essencial para aferir-se a viabilidade
desse novo paradigma jurídico, tornando possível a imediata decretação da proteção da mulher
vítima, pois o cerceamento mínimo e parcial da liberdade do agressor se justifica diante do
risco à integridade física ou psicológica da vítima, devidamente fundamentado na alta
probabilidade de reiteração criminosa.

Todo estudo da Política Criminal contemporânea, assim como da ciência
criminológica, deverá nos nortear na implementação dos procedimentos processuais penais.
Isso ficou exaustivamente demonstrado no corpo deste trabalho, de modo que a realidade
prática deve ser levada em consideração para a confecção das leis e para a reinterpretação do
ordenamento jurídico, sob pena de o Direto não acompanhar o dinamismo social e não atingir
a plena efetividade das normas.

É relevante observarmos que, a adoção do procedimento aqui proposto irá ser um
fator relevante para retirar o país da quinta posição no ranking das nacionalidades com maior
número de crimes contra a mulher. O Brasil não pode ser apenas referência quanto às leis
protetivas da mulher e a proteção dos direitos fundamentais sem que haja correspondência
pratica com as referidas leis.

Logo, não condiz que, um país tão avançado no tema de direitos fundamentais,
encabece a lista de nações com maior número de vítimas de crimes de gênero. Portanto, faz-se
necessária a implementação da medida aqui proposta, com o fito de diminuir drasticamente as
mortes no contexto de crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher, atribuindose efetividade à Lei Maria da Penha.

Ressaltamos, novamente, não se tratar de retrocesso jurídico na proteção dos
direitos fundamentais, mas sim um avanço na efetividade da norma que já existe. Isso porque,
a vítima de violência doméstica ou familiar irá ter sua integridade física e psicológica melhor
assegurada.
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Destarte, a descrença nos mecanismos formais de controle social é a principal causa
de não notificação dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista que
as vítimas têm medo de procurar as delegacias, pois sabem que não podem contar com a
proteção imediata do Estado. Com a adoção do procedimento aqui proposto, aumentaria a
crença da população nos órgãos de controle – sobretudo nas delegacias de polícia – e,
consequentemente, diminuiriam as cifras negras da criminalidade.

Conclui-se que, a recente alteração ocasionada pela Lei nº 13.872/19, está
parcialmente condizente com o espírito da nossa Constituição Federal (conforme debatido nos
capítulos anteriores), sendo certo que a dinâmica social deve ser acompanhada pela ordem
jurídica, evitando-se a fossilização da interpretação constitucional.

Deste modo, apesar da boa intenção do legislador pátrio ao permitir a aplicação da
medida de afastamento do agressor do lar ou local de convívio com a ofendida pela autoridade
policial, acabou por restringir essa possibilidade a casos excepcionais. O efeito prático da lei é
quase inócuo, haja vista que a atuação ativa do delegado de polícia fica limitada aos municípios
que não são sedes de comarca.

Ademais, a mudança legislativa somente autoriza a aplicação de uma única
modalidade de medida protetiva de urgência, o que acaba desprestigiando as ofendidas que não
coabitam com o agressor no momento da infração, causando um descompasso isonômico na
proteção dos direitos fundamentais das mulheres vítimas dessa modalidade criminosa,
conforme debatido em capítulo específico.

Outro ponto relevante, trazido nesse estudo, diz respeito à mudança de paradigma
que deve ocorrer no Direito Processual Penal brasileiro. As leis, baseadas no espírito garantista
da nossa Constituição Cidadã, criam procedimento que centralizam a figura do acusado/réu,
deixando a tutela da vítima para um segundo momento.

É certo que o Brasil sofreu atrocidades humanitárias que nos induziram promulgar
constituições e leis mais garantistas, abordado o réu como o sujeito mais vulnerável do
processo, merecedor toda a proteção do Estado, a fim de coibir qualquer abuso de autoridade.
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O viés humanista esboçado em nossa Constituição Federal e em várias leis
infraconstitucionais é digno de aplauso, servindo de norte para os ordenamentos jurídicos do
mundo. Entretanto, não se pode negar a importância da tutela da vítima, durante toda a
persecução penal, pois ela estará psicologicamente abalada.

A exemplo da criminologia, a qual passou a dar importância ao estudo da
vitimologia, o Direito Processual Penal e a Constituição Federal devem ser interpretados
visando a máxima proteção dos direitos violados da vítima. Isso fica ainda mais latente nos
crimes domésticos ou familiares contra a mulher.

Nestes termos, nota-se que a mudança de paradigma aqui proposta é necessária para
salvaguardar a integridade física e psicológica da mullher vitimizada, não sendo suprimido
nenhum direito fundamental preexiste do acusado/réu, mas elevando o grau de importância
dado à tutela do sujeito passivo da infração penal.
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