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Direito Processual Penal

LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006)

(Vide ADIM nº 4427)

Cria mecanismos para coibir a violência do-
méstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher; altera o Có-
digo de Processo Penal, o Código Penal e a Lei 
de Execução Penal; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

TÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Violência contra 
a Mulher, da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ra-
tificados pela República Federativa do Brasil; 
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a Mulher; e es-
tabelece medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar.

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 oportunida-
des e facilidades para viver sem violência, pre-
servar sua saúde física e mental e seu aperfeiço-
amento moral, intelectual e social.

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condi-
ções para o exercício efetivo dos direitos à vida, 
à segurança, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à li-
berdade, à dignidade, ao respeito e à convivên-
cia familiar e comunitária.

§ 1º O poder público desenvolverá políticas 
que visem garantir os direitos humanos das 
mulheres no âmbito das relações domés-
ticas e familiares no sentido de resguardá-
-las de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder 
público criar as condições necessárias para 
o efetivo exercício dos direitos enunciados 
no caput.

Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão con-
siderados os fins sociais a que ela se destina e, 
especialmente, as condições peculiares das mu-
lheres em situação de violência doméstica e fa-
miliar.
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TÍTULO II

Da Violência Doméstica e  
Familiar Contra a Mulher

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura vio-
lência 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 patrimo-
nial:

I – no âmbito da unidade doméstica, com-
preendida como o espaço de convívio per-
manente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, inclusive as esporadicamente agre-
gadas;

II – no âmbito da família, compreendida 
como a comunidade formada por indivídu-
os 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 co-
abitação.

Parágrafo único.  As relações pessoais 
enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra 
a mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos.

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER

Art. 7º São formas de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, entre outras:

I – a violência física, entendida como qual-
quer conduta que ofenda sua integridade 
ou saúde corporal;

II – a violência psicológica, entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano emo-
cional e diminuição da auto-estima ou que 
lhe prejudique e perturbe o pleno desenvol-
vimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e de-
cisões, mediante ameaça, constrangimen-
to, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, explo-
ração 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 pre-
senciar, a manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força; que a in-
duza a comercializar ou a utilizar, de qual-
quer modo, a sua sexualidade, que a impe-
ça de usar qualquer método contraceptivo 
ou que a force ao matrimônio, à gravidez, 
ao aborto ou à prostituição, mediante coa-
ção, 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 re-
tenção, subtração, destruição parcial ou to-
tal de seus objetos, instrumentos de traba-
lho, documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo 
os destinados a satisfazer suas necessida-
des;

V – a violência moral, entendida como qual-
quer conduta que configure calúnia, difa-
mação ou injúria.
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TÍTULO III

Da Assistência à Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar 

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE 

PREVENÇÃO

Art. 8º A política pública que visa coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher far-se-
-á por meio de um conjunto articulado de ações 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e de ações não-governamentais, 
tendo por diretrizes:

I – a integração operacional do Poder Judici-
ário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública com as áreas de segurança pública, 
assistência social, saúde, educação, traba-
lho e habitação;

II – a promoção de estudos e pesquisas, es-
tatísticas e outras informações relevantes, 
com a perspectiva de gênero e de raça ou 
etnia, concernentes às causas, às conse-
qüências e à freqüência da violência domés-
tica e familiar contra a mulher, para a sis-
tematização de dados, a serem unificados 
nacionalmente, e a avaliação periódica dos 
resultados das medidas adotadas;

III – o respeito, nos meios de comunicação 
social, dos valores éticos e sociais da pessoa 
e da família, de forma a coibir os papéis es-
tereotipados que legitimem ou exacerbem 
a violência doméstica e familiar, de acordo 
com o estabelecido no inciso III do art. 1º, 
no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 
221 da Constituição Federal;

IV – a implementação de atendimento po-
licial especializado para as mulheres, em 
particular nas Delegacias de Atendimento à 
Mulher;

V – a promoção e a realização de campa-
nhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, volta-
das ao público escolar e à sociedade em ge-
ral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos 
de proteção aos direitos humanos das mu-
lheres;

VI – a celebração de convênios, protocolos, 
ajustes, termos ou outros instrumentos de 
promoção de parceria entre órgãos gover-
namentais ou entre estes e entidades não-
-governamentais, tendo por objetivo a im-
plementação de programas de erradicação 
da violência doméstica e familiar contra a 
mulher;

VII – a capacitação permanente das Polícias 
Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Cor-
po de Bombeiros e dos profissionais perten-
centes aos órgãos e às áreas enunciados no 
inciso I quanto às questões de gênero e de 
raça ou etnia;

VIII – a promoção de programas educacio-
nais que disseminem valores éticos de irres-
trito respeito à dignidade da pessoa huma-
na com a perspectiva de gênero e de raça 
ou etnia;

IX – o destaque, nos currículos escolares 
de todos os níveis de ensino, para os con-
teúdos relativos aos direitos humanos, à 
eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao 
problema da violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA À MULHER 

EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR

Art. 9º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar será prestada 
de forma articulada e conforme os princípios 
e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da As-
sistência Social, no Sistema Único de Saúde, no 
Sistema Único de Segurança Pública, entre ou-
tras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso.
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§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a 
inclusão da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar no cadastro de progra-
mas assistenciais do governo federal, esta-
dual e municipal.

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, para pre-
servar sua integridade física e psicológica:

I – acesso prioritário à remoção quando ser-
vidora pública, integrante da administração 
direta ou indireta;

II – manutenção do vínculo trabalhista, 
quando necessário o afastamento do local 
de trabalho, por até seis meses.

§ 3º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar compreende-
rá o acesso aos benefícios decorrentes do 
desenvolvimento científico e tecnológico, 
incluindo os serviços de contracepção de 
emergência, a profilaxia das Doenças Sexu-
almente Transmissíveis (DST) e da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e ou-
tros procedimentos médicos necessários e 
cabíveis nos casos de violência sexual.

CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO PELA 
AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, a autoridade policial que tomar conheci-
mento da ocorrência adotará, de imediato, as 
providências legais cabíveis.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no ca-
put deste artigo ao descumprimento de me-
dida protetiva de urgência deferida.

Art. 11. No atendimento à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, a autoridade 
policial deverá, entre outras providências:

I – garantir proteção policial, quando neces-
sário, comunicando de imediato ao Ministé-
rio 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 se-
guro, 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 fami-
liar;

V – informar à ofendida os direitos a ela 
conferidos nesta Lei e os serviços disponí-
veis.

Art. 12. Em todos os casos de violência domésti-
ca 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 Pro-
cesso Penal:

I – ouvir a ofendida, lavrar o boletim de 
ocorrência e tomar a representação a ter-
mo, se apresentada;

II – colher todas as provas que servirem 
para o esclarecimento do fato e de suas cir-
cunstâncias;

III – remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz 
com o pedido da ofendida, para a conces-
são 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 antece-
dentes criminais, indicando a existência de 
mandado de prisão ou registro de outras 
ocorrências policiais contra ele;
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VII – remeter, no prazo legal, os autos do 
inquérito policial ao juiz e ao Ministério Pú-
blico.

§ 1º O pedido da ofendida será tomado 
a termo pela autoridade policial e deverá 
conter:

I – qualificação da ofendida e do agressor;

II – nome e idade dos dependentes;

III – descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida.

§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao 
documento referido no § 1º o boletim de 
ocorrência e cópia de todos os documentos 
disponíveis em posse da ofendida.

§ 3º Serão admitidos como meios de prova 
os laudos ou prontuários médicos forneci-
dos por hospitais e postos de saúde.

TÍTULO IV

Dos Procedimentos

 CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execu-
ção das causas cíveis e criminais decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra 
a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos 
de Processo Penal e Processo Civil e da legisla-
ção específica relativa à criança, ao adolescente 
e ao idoso que não conflitarem com o estabele-
cido nesta Lei.

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Or-
dinária com competência cível e criminal, pode-
rão ser criados pela União, no Distrito Federal e 
nos Territórios, e pelos Estados, para o proces-
so, o julgamento e a execução das causas decor-
rentes da prática de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher.

Parágrafo único. Os atos processuais pode-
rão realizar-se em horário noturno, confor-
me dispuserem as normas de organização 
judiciária.

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, 
para os processos cíveis regidos por esta Lei, o 
Juizado:

I – do seu domicílio ou de sua residência;

II – do lugar do fato em que se baseou a de-
manda;

III – do domicílio do agressor.

Art. 16. Nas ações penais públicas condiciona-
das à representação da ofendida de que trata 
esta Lei, só será admitida a renúncia à repre-
sentação perante o juiz, em audiência especial-
mente designada com tal finalidade, antes do 
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério 
Público.

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, de 
penas de cesta básica ou outras de prestação 
pecuniária, bem como a substituição de pena 
que implique o pagamento isolado de multa.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS  

DE URGÊNCIA

 Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da 
ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas:

I – conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de ur-
gência;

II – determinar o encaminhamento da 
ofendida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso;
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III – comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis.

Art. 19. As medidas protetivas de urgência po-
derão ser concedidas pelo juiz, a requerimento 
do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência po-
derão ser concedidas de imediato, indepen-
dentemente de audiência das partes e de 
manifestação do Ministério Público, deven-
do este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência se-
rão aplicadas isolada ou cumulativamente, 
e poderão ser substituídas a qualquer tem-
po por outras de maior eficácia, sempre que 
os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Minis-
tério Público ou a pedido da ofendida, con-
ceder novas medidas protetivas de urgência 
ou rever aquelas já concedidas, se entender 
necessário à proteção da ofendida, de seus 
familiares e de seu patrimônio, ouvido o Mi-
nistério Público.

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial 
ou da instrução criminal, caberá a prisão pre-
ventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofí-
cio, a requerimento do Ministério Público ou 
mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a 
prisão preventiva se, no curso do processo, 
verificar a falta de motivo para que subsista, 
bem como de novo decretá-la, se sobrevie-
rem razões que a justifiquem.

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos 
atos processuais relativos ao agressor, especial-
mente dos pertinentes ao ingresso e à saída da 
prisão, sem prejuízo da intimação do advogado 
constituído ou do defensor público.

Parágrafo único.  A ofendida não poderá en-
tregar intimação ou notificação ao agressor.

Seção II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 
URGÊNCIA QUE OBRIGAM O 

AGRESSOR

Art. 22. Constatada a prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, nos termos 
desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 
agressor, em conjunto ou separadamente, as se-
guintes medidas protetivas de urgência, entre 
outras:

I – suspensão da posse ou restrição do por-
te 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 fami-
liares e das testemunhas, fixando o limite 
mínimo de distância entre estes e o agres-
sor;

b) contato com a ofendida, seus familiares 
e testemunhas por qualquer meio de comu-
nicação;

c) freqüentação de determinados lugares a 
fim de preservar a integridade física e psico-
lógica da ofendida;

IV – restrição ou suspensão de visitas aos 
dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço si-
milar;

V – prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

§ 1º As medidas referidas neste artigo não 
impedem a aplicação de outras previstas na 
legislação em vigor, sempre que a seguran-
ça da ofendida ou as circunstâncias o exigi-
rem, devendo a providência ser comunica-
da ao Ministério Público.
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§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, 
encontrando-se o agressor nas condições 
mencionadas no caput e incisos do art. 6º 
da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, o juiz comunicará ao respectivo ór-
gão, corporação ou instituição as medidas 
protetivas de urgência concedidas e deter-
minará a restrição do porte de armas, fican-
do o superior imediato do agressor respon-
sável pelo cumprimento da determinação 
judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 
prevaricação ou de desobediência, confor-
me o caso.

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas 
protetivas de urgência, poderá o juiz requi-
sitar, a qualquer momento, auxílio da força 
policial.

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste 
artigo, no que couber, o disposto no caput 
e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Proces-
so Civil).

Seção III
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA À OFENDIDA

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I – encaminhar a ofendida e seus depen-
dentes a programa oficial ou comunitário 
de proteção ou de atendimento;

II – determinar a recondução da ofendida e 
a de seus dependentes ao respectivo domi-
cílio, após afastamento do agressor;

III – determinar o afastamento da ofendida 
do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 
bens, guarda dos filhos e alimentos;

IV – determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da 
sociedade conjugal ou daqueles de propriedade 
particular da mulher, o juiz poderá determinar, 
liminarmente, as seguintes medidas, entre ou-
tras:

I – restituição de bens indevidamente sub-
traídos pelo agressor à ofendida;

II – proibição temporária para a celebração 
de atos e contratos de compra, venda e lo-
cação de propriedade em comum, salvo ex-
pressa autorização judicial;

III – suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;

IV – prestação de caução provisória, me-
diante depósito judicial, por perdas e danos 
materiais decorrentes da prática de violên-
cia doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo.

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO DO  

MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando 
não for parte, nas causas cíveis e criminais de-
correntes da violência doméstica e familiar con-
tra a mulher.

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem pre-
juízo de outras atribuições, nos casos de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, quan-
do necessário:

I – requisitar força policial e serviços públi-
cos de saúde, de educação, de assistência 
social e de segurança, entre outros;

II – fiscalizar os estabelecimentos públicos 
e particulares de atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, 
e adotar, de imediato, as medidas adminis-
trativas ou judiciais cabíveis no tocante a 
quaisquer irregularidades constatadas;

III – cadastrar os casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher.
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CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e 
criminais, a mulher em situação de violência do-
méstica e familiar deverá estar acompanhada 
de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 
desta Lei.

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação 
de violência doméstica e familiar o acesso aos 
serviços de Defensoria Pública ou de Assistência 
Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede 
policial e judicial, mediante atendimento espe-
cífico e humanizado.

TÍTULO V

Da Equipe de Atendimento 
Multidisciplinar

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher que vierem a ser cria-
dos poderão contar com uma equipe de atendi-
mento multidisciplinar, a ser integrada por pro-
fissionais especializados nas áreas psicossocial, 
jurídica e de saúde.

Art. 30. Compete à equipe de atendimento mul-
tidisciplinar, entre outras atribuições que lhe 
forem reservadas pela legislação local, fornecer 
subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Pú-
blico e à Defensoria Pública, mediante laudos 
ou verbalmente em audiência, e desenvolver 
trabalhos de orientação, encaminhamento, pre-
venção e outras medidas, voltados para a ofen-
dida, o agressor e os familiares, com especial 
atenção às crianças e aos adolescentes.

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir 
avaliação mais aprofundada, o juiz poderá de-
terminar a manifestação de profissional espe-
cializado, mediante a indicação da equipe de 
atendimento multidisciplinar.

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de 
sua proposta orçamentária, poderá prever re-
cursos para a criação e manutenção da equipe 

de atendimento multidisciplinar, nos termos da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

TÍTULO VI

Disposições Transitórias

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher, as varas criminais acumularão as compe-
tências cível e criminal para conhecer e julgar as 
causas decorrentes da prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, observadas 
as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada 
pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o direito de 
preferência, nas varas criminais, para o pro-
cesso e o julgamento das causas referidas 
no caput.

TÍTULO VII

Disposições Finais

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá 
ser acompanhada pela implantação das curado-
rias necessárias e do serviço de assistência judi-
ciária.

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e 
os Municípios poderão criar e promover, no li-
mite das respectivas competências:

I – centros de atendimento integral e multi-
disciplinar para mulheres e respectivos de-
pendentes em situação de violência domés-
tica e familiar;

II – casas-abrigos para mulheres e respecti-
vos dependentes menores em situação de 
violência doméstica e familiar;

III – delegacias, núcleos de defensoria pú-
blica, serviços de saúde e centros de perícia 
médico-legal especializados no atendimen-
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to à mulher em situação de violência do-
méstica e familiar;

IV – programas e campanhas de enfrenta-
mento da violência doméstica e familiar;

V – centros de educação e de reabilitação 
para os agressores.

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios promoverão a adaptação de seus 
órgãos e de seus programas às diretrizes e aos 
princípios desta Lei.

Art. 37. A defesa dos interesses e direitos tran-
sindividuais previstos nesta Lei poderá ser exer-
cida, concorrentemente, pelo Ministério Público 
e por associação de atuação na área, regular-
mente constituída há pelo menos um ano, nos 
termos da legislação civil.

Parágrafo único. O requisito da pré-cons-
tituição poderá ser dispensado pelo juiz 
quando entender que não há outra entida-
de com representatividade adequada para 
o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 38.  As estatísticas sobre a violência domés-
tica e familiar contra a mulher serão incluídas 
nas bases de dados dos órgãos oficiais do Siste-
ma de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o 
sistema nacional de dados e informações relati-
vo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Seguran-
ça Pública dos Estados e do Distrito Federal 
poderão remeter suas informações crimi-
nais para a base de dados do Ministério da 
Justiça.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no limite de suas competências 
e nos termos das respectivas leis de diretrizes 
orçamentárias, poderão estabelecer dotações 
orçamentárias específicas, em cada exercício 
financeiro, para a implementação das medidas 
estabelecidas nesta Lei.

Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não 
excluem outras decorrentes dos princípios por 
ela adotados.

Art. 41. Aos crimes praticados com violência do-
méstica e familiar contra a mulher, independen-
temente da pena prevista, não se aplica a Lei no 
9.099, de 26 de setembro de 1995.

Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 313.  .................................................

................................................................

IV - se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos da lei 
específica, para garantir a execução das me-
didas protetivas de urgência.” (NR)

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do De-
creto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 61. ..................................................

.................................................................

II - ............................................................

.................................................................

f) com abuso de autoridade ou prevalecen-
do-se de relações domésticas, de coabita-
ção ou de hospitalidade, ou com violência 
contra a mulher na forma da lei específica;

........................................................... ” (NR)

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 129. ..................................................

..................................................................

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascen-
dente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou te-
nha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o 
agente das relações domésticas, de coabita-
ção ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 
anos.
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..................................................................

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a 
pena será aumentada de um terço se o cri-
me for cometido contra pessoa portadora 
de deficiência.” (NR)

Art. 45. O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de ju-
lho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 152. ...................................................

Parágrafo único. Nos casos de violência do-
méstica contra a mulher, o juiz poderá de-
terminar o comparecimento obrigatório do 
agressor a programas de recuperação e ree-
ducação.” (NR)

Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após sua publicação.

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Cri-
minais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei:

CAPÍTULO III
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Disposições Gerais

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por 
juízes togados ou togados e leigos, tem compe-
tência para a conciliação, o julgamento e a exe-
cução das infrações penais de menor potencial 
ofensivo, respeitadas as regras de conexão e 
continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, 
de 2006)

Parágrafo único. Na reunião de processos, 
perante o juízo comum ou o tribunal do júri, 
decorrentes da aplicação das regras de co-
nexão e continência, observar-se-ão os ins-
titutos da.

Art. 61. Consideram-se infrações penais de me-
nor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, 
as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 (dois) 
anos, cumulada ou não com multa. (Redação 
dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial 
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, infor-
malidade, economia processual e celeridade, 
objetivando, sempre que possível, a reparação 
dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de 
pena não privativa de liberdade.

Seção I
DA COMPETÊNCIA E DOS ATOS 

PROCESSUAIS

Art. 63. A competência do Juizado será determi-
nada pelo lugar em que foi praticada a infração 
penal.

Art. 64. Os atos processuais serão públicos e po-
derão realizar-se em horário noturno e em qual-
quer dia da semana, conforme dispuserem as 
normas de organização judiciária.

Art. 65. Os atos processuais serão válidos sem-
pre que preencherem as finalidades para as 
quais foram realizados, atendidos os critérios 
indicados no art. 62 desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade 
sem que tenha havido prejuízo.

§ 2º A prática de atos processuais em outras 
comarcas poderá ser solicitada por qual-
quer meio hábil de comunicação.

§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusi-
vamente os atos havidos por essenciais. Os 
atos realizados em audiência de instrução 
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e julgamento poderão ser gravados em fita 
magnética ou equivalente.

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no pró-
prio Juizado, sempre que possível, ou por man-
dado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado 
para ser citado, o Juiz encaminhará as peças 
existentes ao Juízo comum para adoção do 
procedimento previsto em lei.

Art. 67. A intimação far-se-á por correspondên-
cia, com aviso de recebimento pessoal ou, tra-
tando-se de pessoa jurídica ou firma individual, 
mediante entrega ao encarregado da recepção, 
que será obrigatoriamente identificado, ou, sen-
do necessário, por oficial de justiça, indepen-
dentemente de mandado ou carta precatória, 
ou ainda por qualquer meio idôneo de comuni-
cação.

Parágrafo único. Dos atos praticados em 
audiência considerar-se-ão desde logo cien-
tes as partes, os interessados e defensores.

Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato 
e do mandado de citação do acusado, constará 
a necessidade de seu comparecimento acompa-
nhado de advogado, com a advertência de que, 
na sua falta, ser-lhe-á designado defensor públi-
co.

Seção II
DA FASE PRELIMINAR

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhe-
cimento da ocorrência lavrará termo circuns-
tanciado e o encaminhará imediatamente ao 
Juizado, com o autor do fato e a vítima, provi-
denciando-se as requisições dos exames peri-
ciais necessários.

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após 
a lavratura do termo, for imediatamente en-
caminhado ao juizado ou assumir o compro-
misso de a ele comparecer, não se imporá 
prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 
Em caso de violência doméstica, o juiz po-
derá determinar, como medida de cautela, 
seu afastamento do lar, domicílio ou local 

de convivência com a vítima. (Redação dada 
pela Lei nº 10.455, de 13.5.2002))

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a ví-
tima, e não sendo possível a realização imedia-
ta da audiência preliminar, será designada data 
próxima, da qual ambos sairão cientes.

Art. 71. Na falta do comparecimento de qual-
quer dos envolvidos, a Secretaria providenciará 
sua intimação e, se for o caso, a do responsável 
civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o re-
presentante do Ministério Público, o autor do 
fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, 
acompanhados por seus advogados, o Juiz es-
clarecerá sobre a possibilidade da composição 
dos danos e da aceitação da proposta de apli-
cação imediata de pena não privativa de liber-
dade.

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz 
ou por conciliador sob sua orientação.

Parágrafo único. Os conciliadores são auxi-
liares da Justiça, recrutados, na forma da lei 
local, preferentemente entre bacharéis em 
Direito, excluídos os que exerçam funções 
na administração da Justiça Criminal.

Art. 74. A composição dos danos civis será redu-
zida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante 
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser 
executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal 
de iniciativa privada ou de ação penal públi-
ca condicionada à representação, o acordo 
homologado acarreta a renúncia ao direito 
de queixa ou representação.

Art. 75. Não obtida a composição dos danos 
civis, será dada imediatamente ao ofendido a 
oportunidade de exercer o direito de represen-
tação verbal, que será reduzida a termo.

Parágrafo único. O não oferecimento da 
representação na audiência preliminar não 
implica decadência do direito, que poderá 
ser exercido no prazo previsto em lei.
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Art. 76. Havendo representação ou tratando-se 
de crime de ação penal pública incondicionada, 
não sendo caso de arquivamento, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multas, a ser espe-
cificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a 
única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar 
comprovado:

I – ter sido o autor da infração condenado, 
pela prática de crime, à pena privativa de li-
berdade, por sentença definitiva;

II – ter sido o agente beneficiado anterior-
mente, no prazo de cinco anos, pela aplica-
ção de pena restritiva ou multa, nos termos 
deste artigo;

III – não indicarem os antecedentes, a con-
duta social e a personalidade do agente, 
bem como os motivos e as circunstâncias, 
ser necessária e suficiente a adoção da me-
dida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infra-
ção e seu defensor, será submetida à apre-
ciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministé-
rio Público aceita pelo autor da infração, o 
Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou 
multa, que não importará em reincidência, 
sendo registrada apenas para impedir nova-
mente o mesmo benefício no prazo de cinco 
anos.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo an-
terior caberá a apelação referida no art. 82 
desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 
4º deste artigo não constará de certidão de 
antecedentes criminais, salvo para os fins 
previstos no mesmo dispositivo, e não terá 
efeitos civis, cabendo aos interessados pro-
por ação cabível no juízo cível.

Seção III
Do Procedimento Sumaríssimo

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, 
quando não houver aplicação de pena, pela au-
sência do autor do fato, ou pela não ocorrência 
da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Mi-
nistério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, 
denúncia oral, se não houver necessidade de di-
ligências imprescindíveis.

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que 
será elaborada com base no termo de ocor-
rência referido no art. 69 desta Lei, com dis-
pensa do inquérito policial, prescindir-se-á 
do exame do corpo de delito quando a ma-
terialidade do crime estiver aferida por bo-
letim médico ou prova equivalente.

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do 
caso não permitirem a formulação da de-
núncia, o Ministério Público poderá reque-
rer ao Juiz o encaminhamento das peças 
existentes, na forma do parágrafo único do 
art. 66 desta Lei.

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido 
poderá ser oferecida queixa oral, cabendo 
ao Juiz verificar se a complexidade e as cir-
cunstâncias do caso determinam a adoção 
das providências previstas no parágrafo úni-
co do art. 66 desta Lei.

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será 
reduzida a termo, entregando-se cópia ao acu-
sado, que com ela ficará citado e imediatamen-
te cientificado da designação de dia e hora para 
a audiência de instrução e julgamento, da qual 
também tomarão ciência o Ministério Público, o 
ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será 
citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e 
cientificado da data da audiência de instru-
ção e julgamento, devendo a ela trazer suas 
testemunhas ou apresentar requerimento 
para intimação, no mínimo cinco dias antes 
de sua realização.
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§ 2º Não estando presentes o ofendido e o 
responsável civil, serão intimados nos ter-
mos do art. 67 desta Lei para comparece-
rem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intima-
das na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a au-
diência de instrução e julgamento, se na fase 
preliminar não tiver havido possibilidade de 
tentativa de conciliação e de oferecimento de 
proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á 
nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando 
o Juiz, quando imprescindível, a condução coer-
citiva de quem deva comparecer.

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra 
ao defensor para responder à acusação, após o 
que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou quei-
xa; havendo recebimento, serão ouvidas a víti-
ma e as testemunhas de acusação e defesa, in-
terrogando-se a seguir o acusado, se presente, 
passando-se imediatamente aos debates orais e 
à prolação da sentença.

§ 1º Todas as provas serão produzidas na 
audiência de instrução e julgamento, po-
dendo o Juiz limitar ou excluir as que con-
siderar excessivas, impertinentes ou prote-
latórias.

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será 
lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas 
partes, contendo breve resumo dos fatos 
relevantes ocorridos em audiência e a sen-
tença.

§ 3º A sentença, dispensado o relatório, 
mencionará os elementos de convicção do 
Juiz.

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou 
queixa e da sentença caberá apelação, que po-
derá ser julgada por turma composta de três Ju-
ízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, 
reunidos na sede do Juizado.

§ 1º A apelação será interposta no prazo de 
dez dias, contados da ciência da sentença 

pelo Ministério Público, pelo réu e seu de-
fensor, por petição escrita, da qual consta-
rão as razões e o pedido do recorrente.

§ 2º O recorrido será intimado para ofere-
cer resposta escrita no prazo de dez dias.

§ 3º As partes poderão requerer a transcri-
ção da gravação da fita magnética a que alu-
de o § 3º do art. 65 desta Lei.

§ 4º As partes serão intimadas da data da 
sessão de julgamento pela imprensa.

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos pró-
prios fundamentos, a súmula do julgamen-
to servirá de acórdão.

Art. 83. Caberão embargos de declaração quan-
do, em sentença ou acórdão, houver obscurida-
de, contradição, omissão ou dúvida.

§ 1º Os embargos de declaração serão opos-
tos por escrito ou oralmente, no prazo de 
cinco dias, contados da ciência da decisão.

§ 2º Quando opostos contra sentença, os 
embargos de declaração suspenderão o 
prazo para o recurso.

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigi-
dos de ofício.

Seção IV
DA EXECUÇÃO

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, 
seu cumprimento far-se-á mediante pagamento 
na Secretaria do Juizado.

Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o 
Juiz declarará extinta a punibilidade, deter-
minando que a condenação não fique cons-
tando dos registros criminais, exceto para 
fins de requisição judicial.

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, 
será feita a conversão em pena privativa da li-
berdade, ou restritiva de direitos, nos termos 
previstos em lei.

Art. 86. A execução das penas privativas de li-
berdade e restritivas de direitos, ou de multa 
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cumulada com estas, será processada perante o 
órgão competente, nos termos da lei.

Seção V
DAS DESPESAS PROCESSUAIS

Art. 87. Nos casos de homologação do acordo 
civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou 
multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas proces-
suais serão reduzidas, conforme dispuser lei es-
tadual.

Seção VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e 
da legislação especial, dependerá de represen-
tação a ação penal relativa aos crimes de lesões 
corporais leves e lesões culposas.

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima co-
minada for igual ou inferior a um ano, abrangi-
das ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao 
oferecer a denúncia, poderá propor a suspen-
são do processo, por dois a quatro anos, desde 
que o acusado não esteja sendo processado ou 
não tenha sido condenado por outro crime, pre-
sentes os demais requisitos que autorizariam a 
suspensão condicional da pena (art. 77 do Códi-
go Penal).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu 
defensor, na presença do Juiz, este, rece-
bendo a denúncia, poderá suspender o pro-
cesso, submetendo o acusado a período de 
prova, sob as seguintes condições:

I – reparação do dano, salvo impossibilida-
de de fazê-lo;

II – proibição de freqüentar determinados 
lugares;

III – proibição de ausentar-se da comarca 
onde reside, sem autorização do Juiz;

IV – comparecimento pessoal e obrigatório 
a juízo, mensalmente, para informar e justi-
ficar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras con-
dições a que fica subordinada a suspensão, 
desde que adequadas ao fato e à situação 
pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso 
do prazo, o beneficiário vier a ser processa-
do por outro crime ou não efetuar, sem mo-
tivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se 
o acusado vier a ser processado, no curso 
do prazo, por contravenção, ou descumprir 
qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz 
declarará extinta a punibilidade.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o pra-
zo de suspensão do processo.

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta 
prevista neste artigo, o processo prossegui-
rá em seus ulteriores termos.

Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam 
aos processos penais cuja instrução já estiver 
iniciada. (Vide ADIN nº 1.719-9)

Art. 90-A. As disposições desta Lei não se apli-
cam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluí-
do pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999)  

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir 
representação para a propositura da ação penal 
pública, o ofendido ou seu representante legal 
será intimado para oferecê-la no prazo de trinta 
dias, sob pena de decadência.

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposi-
ções dos Códigos Penal e de Processo Penal, no 
que não forem incompatíveis com esta Lei.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS

Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organi-
zação, composição e competência.
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Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser 
prestados, e as audiências realizadas fora da 
sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela 
pertencentes, ocupando instalações de prédios 
públicos, de acordo com audiências previamen-
te anunciadas.

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios 
criarão e instalarão os Juizados Especiais no pra-
zo de seis meses, a contar da vigência desta Lei.

Parágrafo único. No prazo de 6 (seis) me-
ses, contado da publicação desta Lei, serão 
criados e instalados os Juizados Especiais 
Itinerantes, que deverão dirimir, priorita-
riamente, os conflitos existentes nas áreas 
rurais ou nos locais de menor concentração 
populacional.     (Redação dada pela Lei nº 
12.726, de 2012)

Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de ses-
senta dias após a sua publicação.

Art. 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de 
abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 7 de novembro 
de 1984
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MATERIAL DE APOIO

Art. 1º : objetivos da lei Maria da Penha

Art. 5º : conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher e casos de relações de sua apli-
cabilidade. Ver parágrafo único : o autor pode ser do sexo masculino ou feminino; já a vítima deve 
ser do sexo feminino

Art. 6º : violação aos direitos humanos

Art. 7º : tipos de violência doméstica e familiar; rol exemplificativo

Art. 8º : diretrizes de ações governamentais e não governamentais 

Art. 9º : medidas de assistência para a mulher em situação de violência doméstica e familiar a se-
rem deferidas pelo juiz

Art. 10 ao 12 : atendimento pela autoridade policial

Art. 11 : providências que a autoridade policial deve tomar de ofício em casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher

Art. 12 : procedimentos que autoridade policial deve tomar em casos de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher (ver principalmente o inciso III)

Art. 13 ao 17 : regras especiais para o procedimento especial nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher

Art. 14 : da competência para o juízo da Vara Especializada

Art. 15 : da competência para o processo cível

Art. 16 : retratação da representação nos crimes de ação penal pública condicionada

Art. 17 : da vedação de algumas espécies de penas alternativas unicamente

Art. 18 a 24 : medidas protetivas de urgência

Arts. 22 a 24 : espécies de medidas protetivas de urgência a serem deferidas ou não pelo juiz (rol 
exemplificativo)

Art. 25 e 26 : atuação do Ministério Público

Art. 27 e 28 : a mulher em regra, deve estar acompanhada de advogado, exceto na hipótese previs-
ta em lei

Art. 29 a 32 : equipe de atendimento multidisciplinar 

Art. 33 : competência do juiz criminal (deve ser visto com o art. 14)

Art. 34  a 45 : disposições finais

Art. 35 : competência da União, Estados, DF e Municípios

Art. 41 : não aplicação da lei 9099/95 (ver jurisprudência do STF)
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JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

INFORMATIVO N. 654 

ADC e Lei Maria da Penha - 1

O Plenário julgou procedente ação declaratória, ajuizada pelo Presidente da República, para 
assentar a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Pe-
nha). Inicialmente, demonstrou-se a existência de controvérsia judicial relevante acerca do 
tema, nos termos do art. 14, III, da Lei 9.868/99, tendo em conta o intenso debate instaurado 
sobre a constitucionalidade dos preceitos mencionados, mormente no que se refere aos prin-
cípios da igualdade e da proporcionalidade, bem como à aplicação dos institutos contidos na 
Lei 9.099/95. No mérito, rememorou-se posicionamento da Corte que, ao julgar o HC 106212/
MS (DJe de 13.6.2011), declarara a constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha (“Aos 
crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da 
pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”). Reiterou-se a ideia de 
que a aludida lei viera à balha para conferir efetividade ao art. 226, § 8º, da CF. Consignou-se 
que o dispositivo legal em comento coadunar-se-ia com o princípio da igualdade e atenderia à 
ordem jurídico-constitucional, no que concerne ao necessário combate ao desprezo às famílias, 
considerada a mulher como sua célula básica.
ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012. (ADC-19)  

ADC e Lei Maria da Penha – 2

Aplicou-se o mesmo raciocínio ao afirmar-se a constitucionalidade do art. 1º da aludida lei 
(“Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados 
pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em si-
tuação de violência doméstica e familiar”). Asseverou-se que, ao criar mecanismos específicos 
para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais 
de proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, o legislador teria 
utilizado meio adequado e necessário para fomentar o fim traçado pelo referido preceito cons-
titucional. Aduziu-se não ser desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de dife-
renciação, visto que a mulher seria eminentemente vulnerável no tocante a constrangimentos 
físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado. Frisou-se que, na seara internacional, 
a Lei Maria da Penha seria harmônica com o que disposto no art. 7º, item “c”, da Convenção 
de Belém do Pará (“Artigo 7. Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra 
a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas des-
tinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em: ... c. incorporar na sua 
legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam necessá-
rias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas 
administrativas adequadas que forem aplicáveis”) e com outros tratados ratificados pelo país. 
Sob o enfoque constitucional, consignou-se que a norma seria corolário da incidência do prin-
cípio da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais. Sublinhou-se que a lei 
em comento representaria movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres 
agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça. Discorreu-se que, com o objetivo 
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de proteger direitos fundamentais, à luz do princípio da igualdade, o legislador editara micros-
sistemas próprios, a fim de conferir tratamento distinto e proteção especial a outros sujeitos de 
direito em situação de hipossuficiência, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adoles-
cente - ECA.
ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9..2.2012. (ADC-19)

ADC e Lei Maria da Penha – 3

Reputou-se, por sua vez, que o art. 33 da lei em exame (“Enquanto não estruturados os Juiza-
dos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as com-
petências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada 
pela legislação processual pertinente”) não ofenderia os artigos 96, I, a, e 125, § 1º, ambos 
da CF, porquanto a Lei Maria da Penha não implicara obrigação, mas faculdade de criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme disposto nos artigos 14, 
caput, e 29, do mesmo diploma. Lembrou-se não ser inédita no ordenamento jurídico pátrio 
a elaboração de sugestão, mediante lei federal, para criação de órgãos jurisdicionais especia-
lizados em âmbito estadual. Citou-se, como exemplo, o art. 145 do ECA e o art. 70 do Estatuto 
do Idoso. Ressurtiu-se incumbir privativamente à União a disciplina do direito processual, nos 
termos do art. 22, I, da CF, de modo que ela poderia editar normas que influenciassem a atu-
ação dos órgãos jurisdicionais locais. Concluiu-se que, por meio do referido art. 33, a Lei Ma-
ria da Penha não criaria varas judiciais, não definiria limites de comarcas e não estabeleceria 
o número de magistrados a serem alocados nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar. 
Apenas facultaria a criação desses juizados e atribuiria ao juízo da vara criminal a competência 
cumulativa de ações cíveis e criminais envolvendo violência doméstica contra a mulher, haja 
vista a necessidade de conferir tratamento uniforme, especializado e célere, em todo território 
nacional, às causas sobre a matéria.
ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012. (ADC-19)

Lei Maria da Penha e ação penal condicionada à representação – 1

Em seguida, o Plenário, por maioria, julgou procedente ação direta, proposta pelo Procurador 
Geral da República, para atribuir interpretação conforme a Constituição aos artigos 12, I; 16 e 
41, todos da Lei 11.340/2006, e assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de 
crime de lesão corporal, praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Preliminarmente, afastou-se alegação do Senado da República segundo a qual a ação direta 
seria imprópria, visto que a Constituição não versaria a natureza da ação penal — se pública 
incondicionada ou pública subordinada à representação da vítima. Haveria, conforme sustenta-
do, violência reflexa, uma vez que a disciplina do tema estaria em normas infraconstitucionais. 
O Colegiado explicitou que a Constituição seria dotada de princípios implícitos e explícitos, e 
que caberia à Suprema Corte definir se a previsão normativa a submeter crime de lesão cor-
poral leve praticado contra a mulher, em ambiente doméstico, ensejaria tratamento igualitá-
rio, consideradas as lesões provocadas em geral, bem como a necessidade de representação. 
Salientou-se a evocação do princípio explícito da dignidade humana, bem como do art. 226, § 
8º, da CF. Frisou-se a grande repercussão do questionamento, no sentido de definir se haveria 
mecanismos capazes de inibir e coibir a violência no âmbito das relações familiares, no que a 
atuação estatal submeter-se-ia à vontade da vítima.
ADI 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012. (ADI-4424)  
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Lei Maria da Penha e ação penal condicionada à representação – 2

No mérito, evidenciou-se que os dados estatísticos no tocante à violência doméstica seriam 
alarmantes, visto que, na maioria dos casos em que perpetrada lesão corporal de natureza leve, 
a mulher acabaria por não representar ou por afastar a representação anteriormente formali-
zada. A respeito, o Min. Ricardo Lewandowski advertiu que o fato ocorreria, estatisticamente, 
por vício de vontade da parte dela. Apontou-se que o agente, por sua vez, passaria a reiterar 
seu comportamento ou a agir de forma mais agressiva. Afirmou-se que, sob o ponto de vista 
feminino, a ameaça e as agressões físicas surgiriam, na maioria dos casos, em ambiente domés-
tico. Seriam eventos decorrentes de dinâmicas privadas, o que aprofundaria o problema, já que 
acirraria a situação de invisibilidade social. Registrou-se a necessidade de intervenção estatal 
acerca do problema, baseada na dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), na igualdade 
(CF, art. 5º, I) e na vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fun-
damentais (CF, art. 5º, XLI). Reputou-se que a legislação ordinária protetiva estaria em sintonia 
com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e com 
a Convenção de Belém do Pará. Sob o ângulo constitucional, ressaltou-se o dever do Estado 
de assegurar a assistência à família e de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. Não seria razoável ou proporcional, assim, deixar a atuação estatal a critério da 
vítima. A proteção à mulher esvaziar-se-ia, portanto, no que admitido que, verificada a agres-
são com lesão corporal leve, pudesse ela, depois de acionada a autoridade policial, recuar e 
retratar-se em audiência especificamente designada com essa finalidade, fazendo-o antes de 
recebida a denúncia. Dessumiu-se que deixar a mulher — autora da representação — decidir 
sobre o início da persecução penal significaria desconsiderar a assimetria de poder decorrente 
de relações histórico-culturais, bem como outros fatores, tudo a contribuir para a diminuição 
de sua proteção e a prorrogar o quadro de violência, discriminação e ofensa à dignidade huma-
na. Implicaria relevar os graves impactos emocionais impostos à vítima, impedindo-a de rom-
per com o estado de submissão.
ADI 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012. (ADI-4424)

Lei Maria da Penha e ação penal condicionada à representação – 3

Entendeu-se não ser aplicável aos crimes glosados pela lei discutida o que disposto na Lei 
9.099/95, de maneira que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza leve 
ou culposa, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível seria pú-
blica incondicionada. Acentuou-se, entretanto, permanecer a necessidade de representação 
para crimes dispostos em leis diversas da 9.099/95, como o de ameaça e os cometidos contra a 
dignidade sexual. Consignou-se que o Tribunal, ao julgar o HC 106212/MS (DJe de 13.6.2011), 
declarara, em processo subjetivo, a constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/2006, no que 
afastaria a aplicação da Lei dos Juizados Especiais relativamente aos crimes cometidos com vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista.
ADI 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012. (ADI-4424)

Lei Maria da Penha e ação penal condicionada à representação – 4

Vencido o Min. Cezar Peluso, Presidente. Aduzia que o legislador não poderia ter sido leviano 
ao estabelecer o caráter condicionado da ação penal. Afirmava que eventual existência de vício 
de vontade da mulher ofendida, ao proceder à retratação, não poderia ser tida como regra. 
Alertava para a possibilidade de intimidação da mulher em levar a notícia-crime, por saber que 
não poderia influir no andamento da ação penal, assim como para a excepcionalidade de os 
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crimes serem noticiados por terceiros. Assinalava que a mera incondicionalidade da ação penal 
não constituiria impedimento à violência familiar, entretanto acirraria a possibilidade dessa vio-
lência, por meio de atitudes de represália contra a mulher. Asseverava, por fim, que a decisão 
do Tribunal estaria concentrada na situação da mulher — merecedora de proteção por parte do 
ordenamento jurídico —, mas se deveria compatibilizar esse valor com a manutenção da situa-
ção familiar, a envolver outros entes.
ADI 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012. (ADI-4424)

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA. LESÃO CORPORAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE 
AUTORES E VÍTIMA. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA

DA LEI MARIA DA PENHA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a fim de preservar a coe-
rência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ, de prevenir ou reme-
diar ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.

2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utili-
zado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas 
afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco em substitui-
ção a revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impe-
tração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a 
questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação 
penal.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal afirmou que o legislador, ao editar a Lei Maria da 
Penha, teve em conta a mulher numa perspectiva de gênero e em condições de hipossufici-
ência ou inferioridade física e econômica em relações patriarcais. Ainda, restou consignado 
que o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade 
diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação domés-
tica, familiar ou de afetividade (CC n. 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008).

4. A intenção do legislador, ao editar a Lei Maria da Penha, foi de dar proteção à mulher que 
tenha sofrido agressão decorrente de relacionamento amoroso, e não de relações transitó-
rias, passageiras, sendo desnecessária, para a comprovação do aludido vínculo, a coabita-
ção entre o agente e a vítima ao tempo do crime.

5. No caso dos autos, mostra-se configurada, em princípio, uma relação íntima de afeto entre 
autores e ofendida, pois, além de os agressores já terem convivido com a vítima, o próprio 



Direito Processual Penal – Lei Maria da Penha – Prof. Joerberth Nunes

www.acasadoconcurseiro.com.br 23

paciente (pai da vítima) declarou, perante a autoridade policial, que a ofendida morou com 
ele por algum tempo, tendo inclusive montado um quarto em sua residência para ela.

6. Para a incidência da Lei Maria da Penha, faz-se necessária a demonstração da convivência 
íntima, bem como de uma situação de vulnerabilidade da mulher, que justifique a incidên-
cia da norma de caráter protetivo, hipótese esta configurada nos autos.

7. Para efetivamente verificar se o delito supostamente praticado pelos pacientes não guarda 
nenhuma motivação de gênero nem tenha sido perpetrado em contexto de relação íntima 
de afeto, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que, conforme 
cediço, não é cabível no âmbito estrito do writ.

8. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Mi-
nistros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer da or-
dem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Alderita 
Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Maria Thereza de Assis Moura e Og 
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. (HC 181246 / RS/6ª TURMA/STJ)




