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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise dos contornos da 
competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher 
prevista na Lei Federal n. 11.340/2006, e a possível limitação à atuação desses 
juizados nesta esfera cível, que tem sido alvo de algumas interpretações jurídicas, e 
assim ensejando o descumprimento de acordos e recomendações internacionais 
ratificados em decretos legislativos. 

 
Palavras-chave : Lei Maria da Penha. Violência doméstica e familiar contra mulher. 
Medidas protetivas de urgência. Competência cível. Juizado de violência doméstica 
e familiar contra mulher. 



 

ABSTRACT  

 

  

 

The aim of this study is to analyze the concept of the civil competence of the 
“Juizado” (small claims court) of the Domestic Violence and Family against Women 
as provided by the Federal Law n. 11.340/2006 and the possible limitations regarding 
how these “juizados” are acting that are being object of few juridical interpretations, 
and as a consequence causing the noncompliance of international deals and 
recommendations . 

 
Key words: Maria da Penha Law. Domestic and family violence against women. 
Emergency protective measures. Civel competence. Juizado of domestic and family 
violence against woman.  
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INTRODUÇÃO 

 

A justificativa deste trabalho encontra respaldo na Lei Federal nº 

11.340/2006 – Lei Maria da Penha - LMP, que foi editada após as recomendações 

da Organização dos Estados Americanos – OEA, quando da repercussão 

internacional do caso de uma mulher brasileira, conhecida como Maria da Penha, o 

qual ocasionou à condenação do Estado Brasileiro, por omissão no combate a 

violência doméstica, com fundamento na Convenção de Belém do Pará, da qual o 

Brasil é signatário.  

Com efeito, em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil 

em âmbito internacional, e acatando as recomendações da OEA, a União como ente 

federado editou a referida lei, que teve como perspectiva inovadora a instituição de 

órgãos jurisdicionais especializados (Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra Mulher - JVDFM) com competência mista para “o processo, o julgamento e a 

execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra 

mulher”. 

Ocorre que, enquanto a referida lei federal estabelece recomendações 

aos Estados para que sejam instituídos os JVDFMs com competência mista para 

processar, julgar e executar as causas decorrentes de violência doméstica, a 

discussão acerca dos limites de sua atuação, bem como a natureza das medidas 

protetivas de urgência, tem se encaminhado para uma perspectiva restrita, e em 

confronto com os fundamentos gerais da lei federal. 

Ao que parece, as recomendações internacionais, bem como a intenção 

dos legisladores (federal e estadual), não vêm sendo acatadas pelos aplicadores do 

direito, haja vista que tem sido frequentes interpretações no sentido de negar que os 

JVDFMs possam ter a competência cível para tratar das causas decorrentes de 
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violência doméstica, entendendo que tais órgãos têm apenas a competência criminal 

para além do deferimento de algumas medidas protetivas de natureza cível. 

Assim sendo, a hipótese aqui estudada é que a atual aplicação da Lei 

Maria da Penha não está em conformidade com o propósito para o qual foi criada. E 

nesta direção, permanece descumprindo o compromisso internacional assumido 

pelo Brasil e a vontade do legislador de criar os JVDFMs com competência mista 

para processar, julgar e executar todas as causas decorrentes de violência 

doméstica, que se fundamentam na necessidade de celeridade e especialidade no 

tratamento dessas questões. Portanto, não há sentido para reconhecer apenas a 

competência criminal desses órgãos, limitando o exercício da competência cível tão 

somente ao deferimento de medidas protetivas de urgência, conforme se tem 

verificado atualmente. 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo discutir o alcance 

desta competência cível atribuída pela LMP aos JVDFMs, com base na análise dos 

fundamentos da lei, interpretações da doutrina, e alguns entendimentos de 

aplicadores do Direito que têm limitado a competência cível destes juizados na 

esfera cível à medidas protetivas de urgência, buscando subsídios que possam 

contribuir para o aperfeiçoamento da aplicação deste Direito Especial e, 

consequentemente, da Política Nacional de Defesa da Mulher.  

Ressalte-se ainda que, apesar de ter como universo apenas o Estado do 

Rio de Janeiro, a pesquisa enfrentou grandes dificuldades de coleta, em razão do 

segredo de justiça nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

- TJ/RJ, além de não obter êxito nas tentativas de realizar entrevistas com os 

magistrados.1 Portanto, o presente trabalho baseou-se em posicionamentos obtidos 

de outras fontes, mas que se mostraram bastante representativos e substanciais à 

discussão proposta. 

 

                                                 
1 Não foi possível realizar entrevista com os magistrados que atuam na comarca da capital (I JVDFM) 
mesmo após a tentativa de contatos por telefone, e-mail e ofício. 
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CAPÍTULO I - A LUTA PELOS DIREITOS DAS MULHERES 

               

Antes mesmo de se cogitar a edição da Lei Maria da Penha as mulheres 

brasileiras passaram por um longo período e conquista de direitos de forma a 

romper com a desigualdade social de gênero2 existente numa sociedade 

culturalmente machista onde os homens podiam tudo e as mulheres apenas aquilo 

que os homens permitiam. 

E nesta direção, pode-se afirmar que o primeiro direito importante 

alcançando pelas mulheres brasileiras foi a discussão sobre o direito ao voto, 

iniciada em 18903, apesar de a emenda constitucional que propunha conferir tais 

direitos políticos as mulheres na época, não ter sido aprovada pelos parlamentares. 

Não muito diferente do âmbito internacional, naquele momento a discussão também 

se verificava em alguns países como a Nova Zelândia, que foi pioneira em conceder 

o direito ao voto feminino em 1893, enquanto em outros, como a França, apesar das 

ideias que se encontravam por trás da Revolução Francesa, baseada na idéia de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, foi instituído tal direito apenas em 1945 após a 

Segunda Guerra Mundial. 

Embora no Brasil a discussão tenha começado cedo, grandes foram os 

esforços por parte da política feminista para o reconhecimento do direito ao voto às 

                                                 
2 As desigualdades de gênero entre homens e mulheres advêm de uma construção sócio-cultural que 
não encontra respaldo nas diferenças biológicas dadas pela natureza. Um sistema de dominação 
passa a considerar natural uma desigualdade socialmente construída, campo fértil para atos de 
discriminação e violência que se “naturalizam” e se incorporam ao cotidiano de milhares de mulheres. 
As relações e o espaço intra-familiares foram historicamente interpretados como restritos e privados, 
proporcionando a complacência e a impunidade. (SEPM - Secretaria de Politicas Públicas para as 
Mulheres. Exposição de Motivos da Lei Maria da Penha.  Disponível em: 
<http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/lei-maria-
da-penha/2.3-projeto-de-lei.pdf>. Acesso em 2 ago 2012) 
3 OBSERVATÓRIO Brasil da igualdade de gênero. Direito ao voto feminino, que completa hoje 80 
anos, resultou de um longo processo de mobilização . Disponível em: 
<http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/direito-ao-voto-feminino-que-completa-hoje-
80-anos-resultou-de-um-longo-processo-de-mobilizacao>. Acesso em 21 nov 2012. 
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mulheres, que apesar de ter se iniciado em 1920, só alcançou alguma conquista em 

1932 durante o governo Vargas, e a partir de uma alteração do Código Eleitoral que 

estabeleceu o voto ao cidadão maior de 21 anos, sem distinção.4 

Seguindo-se a conquista do direito ao voto feminino e a configuração de 

muitas organizações feministas no cenário político, as ambições feministas não 

pararam por aí, incluindo a assunção pelas mulheres de cargos políticos, como a 

conquista em 1929, por Alzira Soriano, a qual veio a se tornar a primeira mulher a 

ocupar um cargo político no Brasil, ao assumir a prefeitura de uma cidade do Rio 

Grande do Norte. E assim, as organizações feministas fortaleceram cada vez mais 

seu espaço no cenário político, chegando até mesmo influenciar a Assembleia 

Constituinte de 1934 para que passasse a aderir àquela nova onda de direitos. 

Com efeito, nesta Constituição foi regulamentado o direito ao trabalho das 

mulheres em estabelecimentos comerciais e industriais, previa a proteção dos 

direitos relativos à maternidade, bem como a igualdade de salários.5 

Contudo, embora já conquistados vários direitos pelas mulheres, fato é 

que o Código Civil em vigor desde 1916 apresentava várias restrições, sendo a 

mulher ainda considerada relativamente incapaz, equiparada aos pródigos e aos 

sílvicolas.  

Como reflexo de uma cultura machista, a lei apenas expressava uma 

sociedade que não reconhecia qualquer tipo de autonomia ou independência às 

mulheres, que viviam a depender das autorizações de seus pais, e posteriormente 

de seus maridos, para os atos da vida cotidiana, seja para viajar, abrir contas 

bancárias, exercer atividade de cunho empresarial, além de outras. 

E neste sentido, sendo crescente o movimento feminista, fortes foram as 

pressões para aprovação do Estatuto da Mulher Casada, que veio, de certa forma, 

estabelecer um marco contra a dependência das mulheres aos seus maridos. Em 

1962 foi aprovada a Lei 4.121, conhecida como Estatuto da Mulher Casada, 

baseada na Carta da ONU, na Declaração de Direitos do Homem, na Convenção 

                                                 
4 BRASIL. Decreto n 21.076 de 24 fev 1932 . Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ 
ListaPublicacoes.action?id=33626>. Acesso em 21 ago 2012. Art. 2º. 
5 CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres . 
Curitiba: Juruá, 1998. 
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Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher, e  nos 

direcionamentos da Organização dos Estados Americanos (OEA).6 

E assim, ao longo dos anos, foram aprovados vários projetos de lei com a 

finalidade de reconhecer as mulheres no seio da sociedade, inclusive em suas 

peculiaridades de gênero como os direitos de estabilidade da mulher gestante, a 

aposentadoria proporcional ao tempo de serviço menor que a dos homens, em razão 

desta exercer uma dupla jornada imposta culturalmente pela sociedade. 

Também após longa discussão travada no Congresso Nacional, verificou-

se a edição da Lei do Divórcio, deixando de existir a figura do desquite que impedia 

a mulher de contrair  novo casamento, o que evitaria à alta discriminação da 

sociedade. 

Por fim, em 1988, com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, considerada a carta mais democrática e mais ampla no que se 

refere aos direitos fundamentais, o artigo 5º7 veio a representar um marco na 

questão, com o reconhecimento expresso da igualdade entre homens e mulheres. 

No entanto, todas estas iniciativas formais, frutos de lutas feministas no 

seio de uma sociedade construída sobre predominante machismo, ainda se 

ressentem de medidas mais efetivas. Apesar dos avanços técnicos e normativos, o 

cotidiano revela um momento de transição, onde a ideia de igualdade de direitos 

entre os gêneros embora bastante desenvolvida, ainda tem sido representada por 

atores sociais, ativos ou passivos, que continuam reproduzindo e evidenciando atos 

pautados pelas ideias machistas herdadas ao longo do tempo e assim culturalmente 

inculcados. 

Como resultado de uma cultura machista enraizada, e apesar dos 

avanços, da mesma forma que se reproduzem atitudes de dominação por parte do 

“macho”, também se verificam milhares de mulheres que continuam a sofrer de 

violência doméstica8, e porque tementes e sem proteção efetiva, continuam caladas 

apesar de tantos direitos já proclamados.  

                                                 
6 CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres . 
Curitiba: Juruá, 1998. 
7  BRASIL. Constituição (1988) . Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 20 nov 2012. Art. 5º, 
caput. 
8 A pesquisa também procurou avaliar o limite da mulher agredida. As entrevistadas que disseram já 
ter sofrido algum tipo de violência, foram questionadas: após quantas agressões elas procuraram 
ajuda? Os resultados: 36% disseram ter procurado ajuda na primeira agressão, mas 29% 
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Por tais razões, pode-se considerar que, sem sombra de dúvida, a Lei 

Maria da Penha consiste no maior avanço no alcance dos direitos das mulheres até 

o momento,9 haja vista tratar-se de um instrumento para viabilizar uma igualdade 

material entre homens e mulheres, conferindo a proteção efetiva na direção de uma 

mudança social, e que deve ser analisado em seus fundamentos, de forma a ensejar 

efetividade social, sob pena de em assim não sendo, resultar apenas em letra. 

 

                                                                                                                                                         
confessaram não ter procurado qualquer ajuda; 24% pediram ajuda após a terceira agressão, 5% na 
segunda e 5% preferiram não responder. 
Quando questionadas sobre o que fizeram após a última agressão, nada menos que 23% das 
mulheres ouvidas disseram não ter feito nada. As razões para essa atitude, segundo elas: 31% 
decidiram não fazer nada preocupadas com a criação dos filhos, 20% por medo de vingança do 
agressor, 12% por vergonha da violência sofrida, 12% por achar que seria a última vez, 5% por 
dependência financeira, 3% por acharem que não haveria punição e 17% citaram outros motivos. 
(BRASIL. DataSenado. Violência doméstica e familiar contra a mulher . Disponível em: 
<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xbVM_9UVKhEJ:www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-
enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/lei-maria 
dapenha/tabelasdivulgacaototal.pdf+mulheres+que+sofrem+caladas+de+violencia+domestica&hl=pt-
BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESiURmof8TjWHZCy_5KPyANBPmchtYRtSM1CRLtD9HMnr17otmNL
CFZ8RxkzLNlRUv2Vh4iiGwKd01TFoW5-
vQATap5JjfS85h3MfJw5n93e5n0DFXWna9lqDiz6ZdDlqvydmp6&sig=AHIEtbS4PJWgQP1t2vlvjH8XG
pjcqxcx_A>. Acesso em 20 nov 2012) 
9 "Os benefícios alcançados pelas mulheres com a Lei Maria da Penha são inúmeros. A Lei criou um 
mecanismo judicial específico - os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres 
com competência cível e criminal; inovou com uma série de medidas protetivas de urgência para as 
vítimas de violência doméstica; reforçou a atuação das Delegacias de Atendimento à Mulher, da 
Defensoria Pública e do Ministério Público e da rede de serviços de atenção à mulher em situação de 
violência domestica e familiar; previu uma série de medidas de caráter social, preventivo, protetivo e 
repressivo; definiu as diretrizes das políticas públicas e ações integradas para a prevenção e 
erradicação da violência doméstica contra as mulheres, tais como: implementação de redes de 
serviços interinstitucionais, promoção de estudos e estatísticas, avaliação dos resultados, 
implementação de centros de atendimento multidisciplinar, delegacias especializadas, casas abrigo e 
realização de campanhas educativas, capacitação permanente dos integrantes dos órgãos envolvidos 
na questão, celebração de convênios e parcerias e a inclusão de conteúdos de eqüidade de gênero 
nos currículos escolares". (SEPM - Secretaria de Políticas para as Mulheres. Lei Maria da Penha . 
Disponível em: <http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-
mulheres/lei-maria-da-penha/breve-historico>. Acesso em 10 ago 2012) 
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CAPITULO II - POR QUE MARIA DA PENHA? 

 

A Lei 11. 340/06 foi criada após a dolorosa e sofrida história de uma 

mulher chamada Maria da Penha. Esta mulher foi vítima de violência doméstica por 

parte de seu marido por longos anos, que, entre vários episódios cotidianos de 

violência doméstica, dois foram pontuais para marcar-lhe a vida. 

Enquanto Maria da Penha Fernandes Maia dormia, seu marido simulara 

um assalto na casa do casal, disparando tiros de uma arma de fogo que lhe 

atingiram a coluna, deixando-a paraplégica. 

Não obstante, posteriormente este tentara ainda outra armadilha para 

mesma: eletrecutá-la durante o banho com uma descarga elétrica do chuveiro, 

previamente premeditada por ele. Diz-se premeditada porque segundo a vítima o 

mesmo se encontrava tomando banho no banheiro das filhas do casal há algum 

tempo e também porque dias antes do primeiro atentado a convenceu em contratar 

um seguro de vida, no qual ele seria o beneficiário, bem como de assinar a venda do 

seu automóvel sem que constasse o nome do comprador no documento de 

transferência.·. 

Diante dos fatos, em 28 de setembro de 1984, ao tomar conhecimento 

dos mesmos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra seu ex- marido, o Sr. 

Heredias Viveiros, que foi distribuída para I Vara Criminal de Fortaleza no Ceará, 

onde residiam. O réu foi pronunciado dois anos depois (1986) e somente foi levado 

ao Tribunal do Júri em 1991, após 7 anos do oferecimento da denúncia. 

Como se não bastasse a demora para o início do julgamento no Tribunal 

do Júri, o réu, em sede de recurso, conseguiu anular o mesmo sob o fundamento de 

que havia nulidade. 

Dessa forma, anulado o primeiro júri, seu ex-marido foi submetido a novo 

júri, apenas em 1996, isto é após doze anos do oferecimento da denúncia pelo 
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Ministério Público, quando foi condenado a dez anos e seis meses de prisão, mas 

somente iniciado o cumprimento da pena em 2002, após a tentativa de alguns 

recursos dirigidos aos Tribunais Superiores. E ainda assim, apenas cumpriu dois 

anos de pena e conseguiu a progressão do regime.10 

A repercussão do caso fora tamanha, principalmente em razão da 

iniciativa do Centro pela Justiça e o Direito Internacional - CEJIL e do Comitê Latino 

Americano e do Caribe para Defesa dos Direitos da Mulher –CLADEM que, 

juntamente com a vítima Maria da Penha, formalizaram uma denúncia à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos.11 

Acrescente-se ainda que, ao receber a denúncia das entidades, a referida Comissão 

solicitou informações ao governo brasileiro, sem, no entanto, obter êxito.  

Assim, diante da inércia do país brasileiro, e da violação ao art. 7 da 

Convenção de Belém do Pará12, foi o réu condenado a pagar indenização à vítima 

no montante fixado em 20 mil dólares, recomendando-se, ainda, que o Estado 

Brasileiro adotasse uma série de medidas voltadas ao combate à violência 

doméstica, principalmente, no que se refere à "simplificação dos procedimentos 

judiciais" e redução da duração do processo.13 

                                                 
10 DIAS, Maria Berenice. A lei maria da penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra mulher. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 16. 
11 Idem. 
12 "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 destinadas a prevenir, punir e erradicar tal 
violência e a empenhar-se em: 
a. abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as autoridades, 
seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade com 
essa obrigação; 
b. agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher; 
c. incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que 
sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as 
medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis; 
d. adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e 
ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou 
integridade ou danifique sua propriedade; 
e. tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar ou abolir leis e 
regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a 
persistência e a tolerância da violência contra a mulher; 
f estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher sujeitada a violência, inclusive, 
entre outros, medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos; 
g. estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher 
sujeitada a violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros meios de 
compensação justos e eficazes; 
h. adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à vigência desta Convenção". 
(art. 7, Convenção de Belém do Pará). 
13 OEA – Organização dos Estados Americanos. Relatório n. 54. 
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Finalmente, passados 25 anos, com base nestas recomendações, no art. 

22, §8, da Constituição Federal de 1988, na Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Violência contra Mulher, na Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher e em vários tratados ratificados 

pelo Brasil foi então editada a Lei Maria da Penha. 

A referida lei trouxe como conteúdo o conceito especial de violência 

doméstica e familiar contra a mulher e a inovadora previsão para a criação, pela 

União no âmbito do Distrito Federal e Territórios e pelos Estados, de órgãos 

especiais (JVDFMs) para o "processo, julgamento e execução das causas 

decorrentes da prática de violência doméstica”14, além de outras providências como 

a previsão de uma estrutura de apoio psicológico (equipe multidisciplinar), bem 

como do deferimento das medidas protetivas de urgência para as mulheres em 

situação de violência doméstica. 

                                                 
14 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 14. 



 18 

CAPÍTULO III - O CONCEITO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER 

 

A concepção de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra-

se pautada por relações sociais, culturalmente instituídas de forma patriarcal ao 

longo dos séculos, e, portanto, hierarquizadas de gênero. E neste sentido, esclarece 

Carmen Campos:  

 
A violência de gênero é fruto da desigualdade de poder entre 
homens e mulheres. É praticada contra mulher no âmbito do 
processo de dominação masculina e visa submetê-la aos usos, 
regras e valores de cultura patriacal, perpetuando-se assim os 
papéis subservientes ou menos valorizados atribuídos à mulher, 
sendo que a própria aceitação e tolerância sociais em relação a esse 
tipo de violência é sintomática dessas relações hierarquizadas.15. 

                                                 
15 "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 mulher, 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 situação 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 constitucional. Aduziu-se não ser desproporcional ou 
ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação, 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 destinadas 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 necessárias 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 
princípio 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 de proteger 
direitos fundamentais, à luz do princípio da igualdade, o legislador editara microssistemas próprios, a 
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Neste contexto, segundo o legislador esse tipo de violência praticado 

contra a mulher abrange as seguintes dimensões: 

 
no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas;  
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; 
Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação.16 
 

Conforme se verifica, o legislador ao definir o conceito violência 

doméstica em seu espectro físico, moral, psicológico, sexual ou patrimonial, definiu 

que ela pode ocorrer na unidade doméstica, representada pelo espaço físico onde 

convivem cotidianamente as pessoas, independentemente da existência vínculo 

familiar, admitindo-se, inclusive, a consideração de pessoas esporadicamente 

agregadas, como por exemplo, é o caso das empregadas doméstica: faxineira, 

cozinheira, babá.17  

Em linhas gerais, embora tal tipo de violência seja denominado "violência 

doméstica" pelo próprio legislador, pode-se afirmar que esse tipo de violência não se 

restringe à unidade doméstica, isto é ao espaço físico de moradia que se reúnem 

pessoas com ou sem vínculo familiar, direto ou indireto. 

Na verdade, a intenção do legislador ao definir o conceito de violência 

doméstica foi de abranger todas as mulheres vítimas da violência pautada na 

diferenciação de gênero, com a preocupação de expressar que esse tipo de 
                                                                                                                                                         
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 Adolescente - ECA".(PIRES, Amon 
Albernaz. A opção legislativa da política criminal extrapenal  e a natureza jurídica das medidas 
protetivas da lei maria da penha , Revista do Ministério Público do Distrito Federal, Brasília, v. 1, n. 
5, p. 121-168.) 
 
16 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 5º. 
17 “Essa definição abrange , inclusive os empregados doméstico, ou seja os ‘esporadicamente 
agregados’”. (ALVES, Fabrício de Mota. Lei Maria da Penha : das discussões à aprovação de uma 
proposta concreta de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
<http://www.jusnavigandi.com.br>. Acesso em 15 out 2012) 
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violência não pressupõe a existência de uma relação familiar, podendo ser 

decorrente de uma mera relação de afeto, não se exigindo, portanto, a coabitação 

conforme expressamente definido na LMP.  

É inclusive o que se extrai do Parecer em caráter conclusivo da Comissão 

de Seguridade Social e Família da Câmara acerca de um projeto de lei que tem a 

finalidade de tornar expresso na LMP a possibilidade de sua incidência em relações 

entre namorados (PL no 4367/08). Tal projeto já  foi enviado ao Senado, com autoria 

da deputada Elcione Barbalho, cujo trecho do referido Parecer da Deputada Relatora 

Bel Mesquita opina pela aprovação por unanimidade, veja: 

 
Tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou 
que tramitam 150.532 processos em varas especializadas em 
violência doméstica e familiar contra a mulher do País e que apenas 
2,4% dos processos contra homens que agrediram mulheres 
resultaram em condenações com prisões, entendemos que há 
necessidade de se evitar posicionamentos contraditórios e aplicar, 
em definitivo, a Lei Maria da Penha aos homens que insistem em 
praticar violência contra as suas esposas, companheiras ou 
namoradas. Concordamos, portanto, com a Desembargadora Jane 
Silva, ao afirmar que o objetivo da Lei Maria da Penha é ‘proteger a 
mulher colocada em situação de fragilidade diante do homem em 
decorrência de qualquer relação íntima em que o convívio possa 
resultar’.18 
 

Evidentemente, conclui-se que a violência doméstica pode ocorrer num 

ambiente doméstico, familiar ou de convivência, no qual o agressor se aproveita da 

fragilidade e hipossuficiência da mulher com a finalidade de retirar-lhe seus direitos.  

Neste sentido, Cláudia do Espírito Santo ao tratar do tema considera que 

o requisito coabitação seria irrelevante ao dispor que: 

 
(...) a violência contra a mulher deve se referir às relações 
domésticas  e afetivas daquela.  Então, não importa o grau de 
parentesco nem se há coabitação, mas que o agressor se valha das 
relações domésticas e afetivas.19  
 

Em suma, cumpre esclarecer que a violência doméstica não é somente 

aquela entre marido e mulher, a qual remete ao ditado machista de que “em briga de 

                                                 
18 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL no 4367/08. Parecer . Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara. Deputada Relatora Bel Mesquita. 
19 ESPIRITO SANTO, Claúdia. Aspectos práticos da lei maria da penha . Disponível em: 
<http://www.esmese.com.br/blog/artigos/126-aspectos-praticos-da-aplicacao-da-lei-maria-da-penha>. 
Acesso em 24 out 2012. 
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marido e mulher ninguém mete a colher.20 Nem tampouco se exige como requisito 

para aplicação da lei o casamento ou a união estável. É possível que a violência 

doméstica se estabeleça entre outras pessoas que não o marido em relação à 

mulher, mas, por exemplo, entre o filho ou a filha em relação à mãe, o pai em 

relação à filha, o padrasto em relação à enteada21, além de outras formas, desde 

que a violência seja baseada no gênero. 

Com efeito, violência doméstica não é aquela que, ao grosso modo, 

ocorre dentro de casa. O conceito de ambiente doméstico não exclui da incidência 

da lei a violência contra mulher que se dá fora dos limites físicos da moradia ou 

quando se trata de uma relação íntima de afeto. 

Assim sendo, as relações de afeto existentes entre os namorados e 

noivos, ainda que não morem juntos, quando há a prática de violência doméstica, 

são passíveis de aplicação da Lei Maria da Penha, ainda que se encontre no 

Superior Tribunal de Justiça divergência quanto à matéria, haja vista acórdãos em 

diferentes sentidos, veja: 

 
Caracteriza violência doméstica, para os efeitos da Lei 11.340/2006, 
quaisquer agressões físicas, sexuais ou psicológicas causadas por 
homem em uma mulher com quem tenha convivido em qualquer 
relação íntima de afeto que independe de coabitação; portanto, a 
agressão do namorado contra a namorada, ainda que tenha cessado 
o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele caracteriza 
violência doméstica.22 
 
Tratando-se de relação entre ex- namorados – vítima e agressor são 
ex-namorados -, tal não tem enquadramento no inciso III do art. 5º da 
Lei nº 11.340 de 2006. É que o relacionamento, no caso, ficou 
apenas na fase de namoro, simples namoro, que, sabe-se, é fugaz 
muitas das vezes. Em casos dessa ordem, a melhor das 
interpretações é a estrita, de modo que a curiosidade despertada 

                                                 
20 DIAS, Maria Berenice. A lei maria da penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra mulher. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 63. 
21 “A incidência da Lei sobre violência doméstica (Lei 11.340/06) tem como pressuposto motivação de 
gênero ou situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência que caracterize situação de relação íntima 
que possa causar violência doméstica ou familiar, isto é, opressão contra mulher. Tratando-se de 
suposto cometimento de delito de ameaça praticado pelo padrasto da vítima, mostra-se viável a 
hipótese de incidência da Lei 11.340/06, sendo caso de parestesco por afinidade, abrangido no art. 5º 
da Lei 11.340/06. Hipossuficiência da vítima presumida em se tratando de ameaça de um homem 
contra uma mulher, tendo em vista a superioridade física daquele ante esta, inexistindo indício, no 
caso concreto, que venha contrariar esta presunção, pelo contrário, a vítima sentindo-se ameaçada 
recorreu diretamente à força policial pelo temor em relação ao acusado” (SÃO PAULO. Tribunal de 
Justiça. Conflito de Jurisdição 70041320268 . Rel. Odone Sanguiné. Julgado em 28 abr 2011). 
22 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CC 91980/MG. Rel. Min. Jane Silva. Julgado em 5 dez 2008. 
Publicado no Dje em 19 dez 2008. 
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pela lei nova não conduza a ser dissecada a ponto devir a sucumbir 
ou a esvaziar-se. Não foi para isso que se fez a Lei nº 11.340!.23 
 

No entanto, apesar das controvérsias, nos parece que seria a melhor 

doutrina aquela defendida por Maria Berenice Dias24, que declara que as mulheres 

vítimas de violência oriunda de relações imbricadas pelo afeto, como se dá nas 

relações entre noivos e entre namorados, mesmo que não vivam sob o mesmo teto, 

merecem a proteção da LMP: 

 
a definição de família como relação de afeto corresponde ao mais 
atual conceito de família, que há muito vem sendo cunhado pelo 
Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM. Por isso é que 
agora se fala em Direitos das Famílias, pois há uma nova concepção 
da família que se define pela presença do vínculo de afetividade.25 
 

Portanto, embora seja possível afirmar que a violência donominada 

doméstica não se restringe à residência ou ao domicílio em que convivam os 

supostos agressor e ofendida, alguns ainda não conseguiram alcançar esta 

compreensão, e não apenas no âmbito jurisdicional como no da própria sociedade, 

conforme se verifica pelo teor do comentário com relação a um episódio de violência 

doméstica ocorrido entre dois outros atores, feito por famosa atriz brasileira, 

noticiado pela imprensa: 

 
Enquadraram ele numa lei que é sobre violência doméstica, mas ele 
não bateu nela dentro de casa. Essa é uma lei feita para mulheres 
que não têm condições de se proteger. Fazem uma coisa tão 
monstruosa, enquadram o cara numa lei que não é o que aconteceu 
e aí já vira um teatro. Essa história me irrita muito. Que palhaçada!26   
 

No entanto, embora se possa afirmar existir algumas dificuldades em 

relação à definição do conceito de violência doméstica, fato é que o legislador se 

esmerou em tipificar suas formas, as quais não apenas se verifiquem muitas vezes 

imbricadas entre si, envolvem a existência de vínculos afetivos como pano de fundo, 

                                                 
23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CC 91980/MG. Rel. Min. Nilson Naves. Julgado em 8 out 
2008. Publicado no Dje em 5 fev 2009. 
24 DIAS, Maria Berenice. A lei maria da penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra mulher. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. 
25 Idem. 
26 REVISTA QUEM.  Carolina Dieckmann: "Ninguém sabe o quanto eles est avam bêbados" . 
Disponível em: <http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI66106-
9531,00CAROLINA+DIECKMANN+NINGUEM+SABE+O+QUANTO+ELES+ESTAVAM+BEBADOS.ht
ml>. Acesso em 21 ago 2012. 
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bem como atos que se estabelecem a partir de um desfavorecimento da condição 

mulher.  
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CAPÍTULO IV - AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

O legislador quando da elaboração da Lei Maria da Penha demonstrou a 

preocupação em tratar no texto as formas de manifestação do gênero violência 

doméstica e familiar contra mulher, conceituando suas várias espécies como: i) a 

violência física; ii) a violência psicológica; iii) violência sexual; iv) a violência moral; e  

v) a violência patrimonial. 

 

4.1 VIOLÊNCIA FÍSICA 

 

A violência física segundo pesquisa27, trata-se do tipo de violência 

doméstica mais praticado contra à mulher, sendo definida pelo legislador28 como 

“qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. 

                                                 
27 Do total de entrevistadas, 57% declararam conhecer mulheres que já sofreram algum tipo de 
violência doméstica. A que mais se destaca é a violência física, citada por 78% das pessoas ouvidas 
pela pesquisa. Em segundo lugar aparece a violência moral, com 28%, praticamente empatada com a 
violência psicológica (27%). (BRASIL. DataSenado. Violência doméstica e familiar contra a 
mulher . Disponível em: 
<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xbVM_9UVKhEJ:www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-
enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/lei-maria-da-penha/tabelas-
divulgacaototal.pdf+mulheres+que+sofrem+caladas+de+violencia+domestica&hl=pt-
BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESiU-
Rmof8TjWHZCy_5KPyANBPmchtYRtSM1CRLtD9HMnr17otmNLCFZ8RxkzLNlRUv2Vh4iiGwKd01TF
oW5-
vQATap5JjfS85h3MfJw5n93e5n0DFXWna9lqDiz6ZdDlqvydmp6&sig=AHIEtbS4PJWgQP1t2vlvjH8XG
pjcqxcx_A>. Acesso em 20 nov 2012) 
28 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 7, I. 
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No entanto, cabe ressaltar que esta espécie de violência pode ser 

praticada ainda que sem deixar vestígios, quando é praticada às escuras, entre 

"quatro paredes", e ainda assim será configurada a violência doméstica. É o que 

afirma a autora Maria Berenice Dias: 

 

Ainda que a agressão não deixe marcas aparentes, o uso da força 
física que ofenda o corpo ou saúde da mulher constitui vis corporalis, 
expressão que define a violência doméstica física (...).29 
 
 

E ainda nas palavras da autora:  

 

(...) O estresse crônico gerado em razão da violência também pode 
desencadear sintomas físicos, como dores de cabeça, fadiga 
crônica, dores nas costas e até distúrbios no sono.30 
 

Dessa forma, embora a denominação seja violência física, não significa 

necessariamente ser exteriorizada, por exemplo, por meio de hematomas, fraturas, 

podendo também ser caracterizada por dores internas ao corpo, aquelas que 

somente a mulher vítima pode ver e/ou sentir por serem resultantes desse tipo de 

manifestação de violência doméstica. 

 

4.2 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

 

Diferentemente da violência física, o legislador31 definiu a violência 

doméstica psicológica como o tipo de violência que “cause dano emocional e 

diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 

ou que vise desagradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões, 

mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
                                                 
29 DIAS, Maria Berenice. A lei maria da penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra mulher. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. 
30 Idem. 
31 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 7, II. 
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exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 

prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação”, posto que o que se pretende 

resguardar é a autoestima e a saúde psicológica da mulher.32 

Segundo Karoline Vianna e Luciana Andrade33, a violência psicológica 

encontra forte alicerce nas relações desiguais de poder entre os sexos, sendo 

considerada um tipo de violência doméstica muito frequente e, contudo, a que tem 

sido menos denunciada. 

E nas palavras de Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto este tipo de 

violência doméstica ocorre: “quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou discrimina 

a vítima, demonstrando prazer quando vê o outro se sentir amedrontrado, 

inferiorizado e diminuído, configurando a vis complusiva”.34 

Conforme bem destacado, a violência psicológica se materializa pela vis 

compulsiva, ao passo que a violência física se dá pela vis corporalis, que 

normalmente envolvem os crimes de lesão corporal, homicídio dentre outros.  Já a 

violência psicológica pode ser materializada pela ameaça, terrorismo, intimidação, 

chantagens, entre outras formas usadas pelo agressor com a finalidade de fragilizar, 

desestabilizar e também manipular a vítima. 

 

4.3 VIOLÊNCIA MORAL 

 

Como já se pode perceber, normalmente um tipo de violência doméstica 

nunca é praticado isoladamente, pois várias são as formas que podem ser 

manifestadas, inclusive em concomitância. A violência moral comumente se 

encontra atrelada à violência psicológica, assim como a nosso ver todas as outras 

formas de violência podem se encontrar atreladas. 

Segundo o legislador, a violência moral, é “entendida como qualquer 

conduta que configure calúnia, difamação ou injúria” (art. 7º, V, LMP). 35 Tais figuras 

                                                 
32 DIAS, Maria Berenice. A lei maria da penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra mulher. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. 
33 VIANNA, Karoline; ANDRADE, Luciana apud DIAS, Maria Berenice. A lei maria da penha na 
justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra mulher. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
34 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica, Lei Maria da Penha 
comentada artigo por artigo . 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
35 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
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são encontradas no Código Penal em seus arts. 138 a 140, tratando-se de crimes 

que atingem a honra da mulher, que são comumente praticados pelos ofensores 

com relação à vítima. É justamente por se referir à honra da mulher que tal tipo de 

violência se encontra atrelado à violência psicológica. São neste sentido as palavras 

de Amini Haddad Campos e Lindinalva Rodrigues Corrêa, veja: 

 
Não há dúvidas, portanto, de que muitas mulheres são vítimas de 
violência moral, que indistintamente, também acarreta violência 
psicológica, sendo muitos os casos em que a mulher é acusada de 
praticar atos não por ela praticados, sendo comum o acusado dizer, 
por exemplo, que a mulher era prostituta, que saía com vários 
homens, visando denegrir a imagem da vítima e justificar atitudes 
violentas praticadas pelos mesmos contra as vítimas.36 
 

De acordo com os autores, embora a violência psicológica esteja 

presente, a violência moral ocorre, principalmente, como uma forma de o agressor 

“justificar” suas atitudes, embora a intenção de fragilizar a vítima também esteja 

implícita.  

E se violência moral e violência psicológica constituem-se por tipos 

distintos que se encontram relacionados, pode-se afirmar que tais espécies podem, 

inclusive, se verificar em concomitância a outras formas de violência doméstica, 

incluindo-se a violência física, sexual e patrimonial, também definidas pelo legislador 

como espécies do gênero violência doméstica.     

 

4.4 VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Por sua vez, a violência sexual é definida pelo legislador como37: 

 

                                                                                                                                                         
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 7, V. 
36 CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres . 
Curitiba: Juruá, 1998. 
37 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 7,III. 
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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; também que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, ou 
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.38 
 

Sem dúvida é a violência sexual aquela que atenta contra o corpo da 

mulher, contra sua intimidade, atingindo sua integridade física, porém com viés 

sexual. Segundo Amini Haddad Campos e Lindinalva Rodrigues Corrêa39, pode-se 

caracterizar a violência sexual como: 

   
(...) uma forma de violência doméstica física de gênero, atentatória à 
liberdade sexual da mulher originada das diferenças de gênero, sob 
a forma de desigualdade às quais já nos refirimos. A violência sexual 
masculina nada mais é do que mais uma forma de controle da 
mulheres, de caráter sexual, porém. 
 

Segundo os autores uma agravante relacionado à violência sexual 

consiste no fato de 25% a 50% das vítimas sobreviventes de violência doméstica 

sexual ser infectada por algum tipo de doença que pode ser transmitada 

sexualmente.40 

Assim sendo, esse tipo de violência além de causar transtornos 

psicológicos e morais na cabeça de uma mulher, sem falar em possíveis lesões 

decorrentes, como dores, hematomas, podem por em risco sua própria saúde, dada 

a vulnerabilidade a que se expõe frente ao risco de transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 

 

                                                 
38 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 7, III.  
39 CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres . 
Curitiba: Juruá, 1998 
40 “Uma agravante do problema resulta no fato de 25 a 50% das sobreviventes de violência doméstica 
sexual ser infectada por algum tipo de doença sexualmente transmissível, sem falar no pavor que 
praticamente todas possuem ante a possibilidade de ser infectadas com vírus o HIV (...)”. (CAMPOS, 
Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres . Curitiba: Juruá, 
1998) 
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4.5 VIOLÊNCIA PATRIMONIAL 

 

Por fim, também é a violência patrimonial mais uma espécie do gênero 

violência doméstica, que veio a ser definida pelo legislador41 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”. 

Trata-se dos tipos penais previstos quase que inteiramente no título reservado aos 

crimes contra o patrimônio no Código Penal. 

Primeiramente, é importante mencionar que embora na prática esse tipo 

violência pareça não se verificar, uma vez que dificilmente se ouve falar em uma 

vítima que fora acometida exclusivamente em razão da violência patrimonial, é tal 

tipo de violência também praticado em ambiente doméstico, normalmente atrelado à 

outros tipos violência doméstica. É o que afirmam Rogério Sanches Cunha e 

Ronaldo Batista Pinto:  

Esta forma de violência (a exemplo da violência do inciso seguinte) 
raramente se apresenta separada das demais, servindo, quase 
sempre, como meio para agredir física ou psicologicamente, a 
vítima.42 
 

Assim sendo, utiliza-se o suposto agressor daquele ambiente de 

instabilidade e insegurança proporcionados à vítima para a prática desta modalidade 

de violência. 

Portanto, ainda que não seja o objetivo deste trabalho analisar a violência 

patrimonial no viés da competência cível tão somente, mas analisar de forma geral a 

competência cível dos JVDFMs, foi possível verificar no decorrer do trabalho que 

limitar a competência cível dos JVDFMs é não dar a devida importância para o 

processo, julgamento e execução das questões que envolvem especificamente a 

violência patrimonial. 

                                                 
41 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 7, IV. 
42 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica, Lei Maria da Penha 
comentada artigo por artigo . 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 59. 
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Em se tratando de violência patrimonial, não é a competência criminal 

suficiente para resolver o problema. Por outro lado, ainda que em sede de liminar 

sejam deferidas medidas protetivas de natureza cível para resguardar os devidos 

direitos, a competência para proferir decisão definitiva (sentença) deve ser atribuída 

à um único juízo, sob pena de advir decisões conflitantes. 

Dessa forma, apesar da disposição inovadora da LMP, nos parece que 

parte da doutrina e até mesmo os juízes que atuam nesses juizados43 vêm 

distorcendo a real intenção da lei, uma vez que acabam confundindo a possibilidade 

do deferimento de algumas medidas protetivas de urgência previstas na lei44 com a 

própria competência cível dos JVDFMs. 

                                                 
43ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Enunciados aprovados no I 
FONAVID Rio de Janeiro – novembro/2009. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=1531>. Acesso em 1 nov 2012. 
44 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Arts. 21-23. 
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CAPÍTULO V - A DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 

Ainda que seja possível verificar no âmbito do direito processual civil a 

possibilidade do deferimento de medidas liminares para salvaguardar direitos, as 

medidas protetivas de urgência podem ser consideradas como uma das grandes 

inovações da LMP. 

Isto porque, apesar da possibilidade de serem deferidas de plano quando 

presentes os riscos a integridade da mulher, podem ser requeridas até mesmo pela 

autoridade policial no prazo de quarenta e oito horas após o registro de ocorrência 

na delegacia, momento este que a autoridade policial toma conhecimento de tal 

prática.45 

Nesta hipótese, caberá ao magistrado ao receber o pedido da ofendida 

também no prazo de quarenta e oito horas decidir entre três alternativas I) optar pelo 

deferimento de medidas protetivas em sede liminar, II) indeferi-las de plano, ou 

ainda, III) marcar audiência de justificação. Isto sem prejuízo do encaminhamento da 

ofendida a órgão de assistência judiciária, quando for o caso, e dar conhecimento da 

causa ao Ministério Público46 para que se tomem as providências necessárias 

(art.18, LMP). 

                                                 
45 Art. 10, caput, LMP “Na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra 
mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará , de imediata as 
providências legais cabíveis” 
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”; 
46 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
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Quando do deferimento desse tipo de medida poderá ainda o magistrado, 

se entender necessário, com objetivo de atribuir maior efetividade ao seu 

cumprimento, determinar o auxílio de força policial (art. 22, § 3º) e/ou decretar a 

prisão preventiva do agressor (art. 20), sendo possível ainda que a qualquer 

momento possam ser substituídas ou revogadas de ofício, a requerimento da 

ofendida ou do Ministério Público (art. 19, §§ 2 e 3, LMP).·. 

Outra inovação trazida pela LMP47 consiste na garantia atribuída à 

ofendida no sentido de ser notificada de todos os atos processuais relativos ao 

agressor48, especialmente, no que se refere ao ingresso e saída do agressor da 

prisão, sem prejuízo da intimação do advogado ou defensor público.49 Dessa forma, 

verifica-se que a intenção do legislador foi de conferir maior proteção para a 

ofendida, uma vez que poderá se precaver ao saber, por exemplo, que o agressor 

deixou a prisão ou mesmo tomar conhecimento de que uma das medidas protetivas 

ou todas elas foram revogadas ou substituídas pelo magistrado. 

Segundo a LMP e a própria doutrina, as medidas protetivas de urgência 

encontram-se divididas em dois grupos, quais sejam: i) as medidas protetivas de 

urgência que obrigam o agressor e; ii) as medidas protetivas de urgência de 

proteção à ofendida. 

As medidas protetivas que obrigam o agressor encontram-se previstas no 

art. 22 da LMP, que enumera "entre outras" medidas, as seguintes: 

 
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; 

                                                                                                                                                         
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 18, II e III. 
47 Idem. Art. 21. 
48 “Ao que parece a lei procura estabelecer a obrigatoriedade de intimação pessoal da ofendida de 
todos os atos processuais praticados pelo agressor (p.ex., apresentação de defesa, interposição de 
recurso etc), sem prejuízo da intimação dirigida ao seu advogado”. (DIDIER, Fredie Junior; 
OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais civis da lei maria da penha (v iolência doméstica e 
familiar contra mulher) . In: Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, periódico 2. p. 
25) 
49 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 21. 
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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.50 
 

Cumpre ressaltar, que as medidas acima elencadas não se esgotam nos 

incisos do art. 22, uma vez que o próprio caput do referido artigo faz previsão no 

sentido de que poderão ser deferidas aquelas medidas protetivas de urgência 

(discriminadas nos incisos) "entre outras”51, trantado-se, portanto, de rol meramente 

exemplificativo. 

Por outro lado, encontram-se prevista no art. 23 da LMP, as medidas 

protetivas de proteção à ofendida, que da mesma forma também se verifica um rol 

exemplificativo pelos mesmos motivos daquelas, sendo elas: 

 
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 
comunitário de proteção ou de atendimento; 
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes 
ao respectivo domicílio, 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.52 
 

                                                 
50 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 22. 
51 “Dedica a lei um capítulo às medidas protetivas de urgência. Reserva um artigo às medidas que 
obrigam o agressor e uma seção às medidas chamadas: “Das medidas protetivas de urgência à 
ofendida”. As hipóteses lencadas são exemplificativas, não esgotando o rol de providências” (DIAS, 
Maria Berenice. A lei maria da penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à 
violência doméstica e familiar contra mulher. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010). 
52 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 23. 
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Em que pese a intenção do lesgislador em proteger de pronto as 

mulheres vítimas de violência doméstica mediante a concessão de tais medidas, 

muitas ainda não compreendem a utilidade destas medidas. Neste sentido, Carla 

Alimena, a partir de pesquisa de campo realizada ao Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra Mulher de Porto Alegre/ RS constatou que: 

 

"as vítimas, muitas vezes não compreendem quando cabe, para que 
serve e como obtêm as medidas protetivas".53 
 

 
De acordo com a referida pesquisa 40% das vítimas afirmaram não terem 

tomado conhecimento sobre nenhum procedimento, seja no momento do registro na 

delegacia, seja no momento de instauração do processo criminal. 

Com isso, verifica-se que, embora possa ser um problema regional visto 

que a pesquisa fora realizada em Porto Alegre- RS, muito ainda se desconhece 

desse mecanismo de proteção. 

Além do mais, pode-se afirmar que apesar de se desconhecer desse 

mecanismo de proteção, também se desconhece do prazo para produção de  seus 

efeitos, bem como a sua natureza jurídica, por ausência de disposição da lei nesse 

sentido. 

No que se refere à natureza jurídica das medidas protetivas, é possível 

afirmar que a omissão da LMP no tocante à matéria vem ensejando muitas 

controvérsias na doutrina. Por tal motivo, revela-se importante uma análise neste 

sentido para a melhor compreensão da competência cível dos JVDFM.  

Ao proceder a um levantamento bibliográfico, verificou-se a existência de 

várias correntes doutrinárias sobre o tema, não existindo qualquer consenso sobre a 

matéria, encontrando-se ainda alguns autores que sequer abordam a questão, a 

exemplo de Sérgio Ricardo de Souza e Guilherme Nucci.54 

No entanto, há uma doutrina percebida como majoritária, e que 

representada por Denilson Feitoza,55 Rogério Sanches Cunha,56 Ronaldo Batista 

                                                 
53 PIRES, Amon Albernaz. A opção legislativa da política criminal extrapenal e a natureza jurídicadas 
medidas protetivas da lei maria da penha, Revista do Ministério Público do Distrito Federal, Brasília, 
v. 1, n. 5, p. 121-168. 
54 Idem. 
55 "Assim, firmamos um primeiro ponto: há procedimentos cíveis e criminais separados, conduzidos 
por juízes com competência cumulativa, cível e criminal, quanto à matéria violência doméstica e 
familiar contra a mulher. As medidas protetivas, por sua vez, são, conforme o caso, medidas 
cautelares preparatórias, preventivas ou incidentes, como constatamos por suas características e por 
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Pinto,57 Maria Lucia Karam,58 Nilo Batista,59 Stela Farias Cavalcanti60.Leonardo 

Yarochewsky61 e Thiago Augusto Lauria62 que defende que as medidas protetivas 

de uma forma geral possuem natureza de cautelar, mesmo que somente algumas 

delas sejam de natureza cível e, por tal, requererem o ingresso de ação principal no 

prazo de trinta dias. 

Em sentido oposto, Fredie Didier Jr e Rafael Oliveira63 defendem que 

seriam as medidas protetivas de urgência medidas provisionais, de natureza 

satisfativa e não cautelar, afastando a necessidade de propor ação principal no 

prazo de trinta dias. Segundo o autor, por serem medidas provisionais, podem ser 

concedidas pela instauração “de um procedimento cautelar embora sem conteúdo 

cautelar”. 

De outra forma, Alexandre Câmara64 entende que em algumas situações 

as medidas protetivas podem se enquadrar numa definição de “medidas sumárias 

não cautelares” (tutela antecipada), enquanto que em outras situações acredita que 

a melhor definição seria a de cautelar, como, por exemplo, na hipótese de proibição 

temporária para a prática de negócios jurídicos (art. 24, II, LMP).  

Já para Julia Maria Seixas Bechara, tais medidas possuem natureza 

totalmente diversa das expostas até aqui, e se enquadrariam melhor como tutela 

inibitória, afirmando que: 

                                                                                                                                                         
interpretação sistemática com outras leis. A mudança de denominação ("protetivas") não lhes retirou 
seu caráter. Por outro lado, há várias medidas protetivas, na Lei 11.340/2006, que têm, de modo 
geral, caráter dúplice, podendo ser utilizadas como medidas cautelares cíveis ou criminais (...)". 
(FEITOSA, Denílson. Direito Processual Penal : teoria, crítica e práxis. Niterói: Impetus, 2008. p. 
626) 
56 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica, Lei Maria da Penha 
comentada artigo por artigo . 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
57 Idem 
58PIRES, Amon Albernaz. A opção legislativa da política criminal extrapenal  e a natureza jurídica 
das medidas protetivas da lei maria da penha , Revista do Ministério Público do Distrito Federal, 
Brasília, v. 1, n. 5, p. 121-168. 
59 Idem. 
60 Idem. 
61 YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Dos Limites Processuais e Penais à Lei Maria da Pen ha, 
Revista de Ciências Jurídicas - UEM, v. 7, n.1, jan-jun 2009. 
62 Idem 
63 DIDIER, Fredie Junior; OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais civis da lei maria da penha 
(violência doméstica e familiar contra mulher) . In: Revista Brasileira de Direito das Famílias e 
Sucessões, periódico 2. p. 15. 
64 CÂMARA, Alexandre Freitas. A violência doméstica e familiar contra mulher e o processo civil , 
Revista de processo, n. 168, ano 34, fev 2009. p. 6-8. 
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dispensa a medida protetiva qualquer outro procedimento, 
produzindo efeitos enquanto existir a situação de perigo que 
embasou a ordem (rebus sic stantibus).65 
 

Para Bechara as medidas protetivas consistem em uma espécie de tutela 

inibitória, por serem consideradas como atos autônomos e satisfativos que conferem 

proteção a mulher, ao citar as palavras de Luiz Guilherme Marinoni que afirma que 

esse tipo de tutela visa “impedir a prática de ato contrário ao direito, assim como a 

sua repetição, ou ainda, continuação”.66 

No entanto, seja a natureza jurídica dessas medidas considerada como 

cautelar, satisfativa, inibitória ou provisional, parece-nos haver uma confusão entre a 

possibilidade do deferimento destas e o “processo, julgamento e execução das 

causas decorrentes de violência doméstica” pelo JVDFM, em face da existência de 

uma interpretação por parte dos aplicadores de Direito no sentido de que outras 

medidas devam ser tomadas em âmbito das varas especializadas (ex: vara cível e 

vara de família). 

E nesta direção, parece não haver dúvida quanto aos limites da 

competência cível atribuída aos JVDFMs por parte dos magistrados que atuam 

nesta área. Conforme informativo do I FONAVID realizado no Rio de Janeiro em 

novembro de 2009, com a presença desses magistrados, verifica-se que a 

competência cível atribuída aos JVDFMs fora limitada ao deferimento das medidas 

protetivas de urgência, conforme a seguinte disposição: 

 
A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas 
na Lei Maria da Penha, devendo as ações relativas a direito de 
família serem processadas e julgadas pelas Varas de Família.67 
 

De qualquer forma, embora não seja possível afirmar que tal disposição 

seja o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visto o 

impasse ao trabalho em relação ao segredo de justiça, é possível constatar com 

base no acórdão a seguir que pelo menos tal entendimento já foi refletido em algum 

momento pelo referido Tribunal, conforme se verificará a seguir: 

                                                 
65 BECHARA, Julia Maria Seixas. Violência doméstica e natureza jurídica das medidas  protetivas 
de urgência . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/17614/violencia-domestica-e-natureza-
juridica-das-medidas-protetivas-de-urgencia>. Acesso em 21 ago 2012. 
66 Idem. 
67 FONAVID - Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
Enunciado n° 3 . Disponível em: <http://www.esmesc.com.br/upload/arquivos/8-1260872717.PDF>. 
Acesso em 21 ago 2012. 
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Apelação cível. Direito civil. Pedido dos reparação dos danos 
decorrentes de alegada injúria física. A competência dos Juizados 
Especiais criados pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é 
criminal, sendo-lhes conferido apenas dispor sobre medidas 
acautelatórias e protetivas das potenciais vítimas de violência 
doméstica. O pleito reparatório tem natureza eminentemente 
patrimonial e deve ser endereçado ao Juizado Cível. Procedente do 
Egrégio Orgão Especial. Sentença que se cassa.68  
 

Por outro lado, embora exista outro acórdão que reconheça a 

competência do JVDFM para executar as medidas por ele deferidas, não é também 

suficente para afirmar que a competência desses juizados é ampla para apreciar 

todas as causas decorrentes de violência doméstica, independentemente de 

qualquer natureza, uma vez que não menciona de quem é a competência para 

decidir sobre a matéria em caráter definitivo, veja: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA 
PROFERIDA EM SEDE DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR CONTRA A MULHER (JVDFM). CONDENAÇÃO DO 
RÉU À PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, COMO 
MEDIDA PROTETIVA, NOS TERMOS DO ART. 22, V, DA LEI Nº 
11.340/06. AUTORA QUE PRETENDEU EXECUTAR TAIS 
ALIMENTOS PERANTE O JUÍZO DE FAMÍLIA. SENTENÇA 
DETERMINANDO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO. IRRESIGNÇÃO DA AUTORA. Apelação da autora 
objetivando a cassação da sentença. Incompetência absoluta do juiz 
da vara de família para executar as medidas, ainda que cíveis, 
previstas na Lei nº 11.340/06. Aplicação do art. 14 desta lei, que 
estabelece a competência do Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher para o processamento, julgamento e 
execução de suas decisões. Recurso improvido. Anulação da R. 
sentença. Remessa dos autos para o referido Juizado, visando à 
execução da medida fixada na sentença lá proferida.69 
 

Para Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto70, é evidente a 

competência da vara de família para o ajuizamento de uma ação principal e, 

consequentemente, uma decisão definitiva sobre o que já foi matéria de medida 

protetiva. Isso porque ao tratarem da separação do casal, afirmam que mesmo 

diante da possibilidade de medidas protetivas de separação de corpos/ afastamento 

                                                 
68 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. AC nº 0014246-59.2007.8.19.0031. Rel. Des. Marilene Melo 
Alves. 11ª CC. Julgado em 6 maio 2009. (grifou-se) 
69 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. AC n. 0025817-86.2009.8.19.0021. Rel. Des. Marco Aurelio 
Bezerra de Melo. 16ª CC. Julgado em 23 ago 2011. 
70 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista apud SENTONE, Bruno Delfino. A natureza 
jurídica das medidas protetivas de urgência que obr igam o agressor na lei n 11.340/06 , Revista 
Síntese Direito Penal e Processual Penal, v. 11, n. 70, abr-maio, Porto Alegre, 2011. 
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do agressor do lar, há a necessidade do ajuizamento de uma ação principal na vara 

de família, por ser a competência cível do JVDFM restrita ao deferimento de 

medidas protetivas de urgência, dada a sua natureza cautelar. E ainda adeptos 

dessa corrente, Leonardo Yarochewsky e Thiago Augusto Lauria, ao afirmarem:  

 
Tendo em vista a previsão legislativa, de que somente as causas 
cíveis oriundas das situações de violência estarão abarcadas pela 
competência cível dos novos juizados, há de se reconhecer que a 
referida competência cível abrange somente procedim entos de 
natureza cautelar, de forma que as ações principais  
eventualmente propostas deverão ser processadas e a nalisadas 
pelo juízo de família (ou outro competente, nos ter mos da 
organização judiciária de cada estado). Tal posicionamento 
encontra guarida, inclusive, nas próprias disposições 
exemplificadamente trazidas pelos artigos 23 e 24 da Lei Maria da 
Penha, onde são previstas algumas medidas cíveis, tais como a 
separação de corpos, a suspensão de procurações conferidas pela 
ofendida ao agressor e a prestação de alimentos provisionais, todas 
de natureza cautelar. Tudo leva crer, desse modo, que a 
competência cível detida pelos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher restringe-se à determinação de medidas de 
natureza cautelar.71 
 

Enfim, tem sido constatado majoritário o entendimento baseado na 

natureza cautelar das medidas protetivas, optando pela competência cível dos 

juizados limitada ao deferimento das medidas cíveis, razão pela qual cumpre-nos 

questionar sobre a existência ou não de uma interpretação restrita quanto à esta 

competência. 

                                                 
71 YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Dos Limites Processuais e Penais à Lei Maria da Pen ha, 
Revista de Ciências Jurídicas - UEM, v. 7, n.1, jan-jun 2009. 
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CAPÍTULO VI - A COMPETÊNCIA CÍVEL DOS JUIZADOS DE V IOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER: HÁ LIMITES?  

 

Conforme explicado anteriormente, após a repercussão do caso Maria da 

Penha, a Organização dos Estados Americanos OEA, ao condenar o Estado 

Brasileiro a pagar indenização a Maria da Penha, fez uma série de recomendações72 

ao Brasil e entre estas, a de que o Brasil adotasse um procedimento simplificado 

com intuito de reduzir o tempo processual para tratar as questões relativas à 

violência doméstica. 

Com efeito, em cumprimento às recomendações internacionais foi editada 

a Lei Federal nº 11.340/2006 (LMP) fazendo previsão quanto à possibilidade da 

criação pela União (no âmbito do Distrito Federal e dos Territórios), e pelos Estados, 

dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher – JVDFM, atribuindo-

lhes a competência mista (cível e criminal) para “o processo, julgamento e execução 

das causas decorrentes de violência doméstica e familiar contra mulher” (art. 14 - 

LMP). 

Portanto, o legislador federal, ao editar a LMP, assim procedeu em 

relação à criação de órgãos especializados de competência mista, em atenção e 

cumprimento a recomendação internacional, principalmente quanto à celeridade, de 

forma a possibilitar a instauração de um procedimento simplificado e, portanto, hábil 

em reduzir o tempo por meio da conjugação de processos e procedimentos num 

único juízo, e assim por diversas razões. 

Por um lado, há de se considerar que a competência mista atribuída aos 

juizados criados pela referida lei justifica-se em razão de os tipos distintos de 

                                                 
72 OEA – Organização dos Estados Americanos. Relatório nº 54/01 da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos. 
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violência encontrarem-se imbricados entre si, sendo recomendável o processamento 

unificado de seus desdobramentos para uma cognição mais completa. 

De outra forma, atribuir um único juízo para decidir definitivamente sobre 

essas questões evitaria expor a vítima a mais procedimentos judiciais, que, 

geralmente tornam mais complexa e morosa a solução judicial para o problema, 

além de contrariar a recomendação internacional, e do risco de decisões conflitantes 

que poderiam advir, conforme bem explicitou  Alexandre Câmara ao afirmar que: 

 
Não parece adequado, em modelo afinado com o processo civil de 
resultados, que a uma juízo (o criminal) caiba apreciar uma parte da 
causa e a outro (o de família), aspecto distinto. Afinal é díficil explicar 
para o jurisdicionado porque, por exemplo, o juízo de família 
considerou o demandado culpado pela separação tendo em vista a 
violência do cônjuge, a tornar insuportável a vida em comum, 
enquanto outro juízo, criminal profere sentenças absolutória. Ou vice-
versa. Com a criacão do Juizado afasta-se este risco, já que o 
mesmo orgão jurisdicional exercerá cognição sobre todos os 
elementos da causa, tanto civis como penais.73 
 

Acrescentando ainda que:  

 

(...) deve o juizado especial – ainda que em processos distintos – 

exercer cognição sobre todos os fatos da causa, de modo a assegurar 

a prolação de decisões perfeitamente compatíveis entre si.74 

 

Nesta mesma direção, parece o entendimento de Maria Berenice ao 

afirmar que: 

somente aos JVDFMs é que cabe o processo, o julgamento e a 
execução das demandas que aprecia.75  
 

Neste sentido, pode-se acrescentar que as matérias relativas às medidas 

protetivas deferidas, em função de determinadas circunstâncias que envolvem o 

agressor e a ofendida são “pontos chaves” da violência a ser extirpada pelo juízo, 

cabendo a este, portanto, a continuidade processual na direção de decisões 

definitivas nestes aspectos. 

                                                 
73 CÂMARA, Alexandre Freitas. A violência doméstica e familiar contra mulher e o processo civil , 
Revista de processo, n. 168, ano 34, fev 2009. p. 258-259. 
74 Idem. 
75 DIAS, Maria Berenice. A lei maria da penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra mulher. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. 
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Mas a distar destes entendimentos, ainda minoritários, verifica-se, na 

prática, um delineamento restrito da competência cível nos JVDFMs e, por tal, 

distorcido da real intenção do legislador, ao concluir pela não "competência mista" 

dos JVDFMs  para o “processo, julgamento e execução” de tais causas, contrariando 

o art. 14 da LMP, que dispõe o seguinte: 

 
Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, 
poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, 
e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher.76 
 

Por outro lado, a argumentação sobre os possíveis limites da atuação 

cível destes juizados especiais, muitas vezes tem se pautado também por 

argumentos que envolvem a competência dos Estados para “organização de sua 

justiça” prevista no art. 125 da CRFB, não podendo a União, como ente federado, 

impor aos Estados que instituam os JVDFMs com competência mista absoluta para 

a resolução das causas decorrentes de violência doméstica. 

No entanto, trata-se de argumentação frágil. Inicialmente porque, 

tratando-se de matéria relativa a "direito processual", é de competência privativa da 

União, logo deve os Estados a subordinação aos seus ditames, sob pena de 

inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22 da Constituição de 1988.  

Por outro lado, caso se entenda que seja matéria relativa a 

"procedimentos em matéria processual" (art. 24, XI), será de competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, o que torna possível à 

União editar normas gerais devendo os Estados ao instituir os JVDFMs se moldarem 

pelo disposto na respectiva lei federal.. 

Outrossim, a Lei 11.340/2006 não impõe aos Estados a criação destes 

órgãos especiais, mas apenas prevê a possibilidade de criação destes pelos 

Estados, caso assim desejem. O que ocorre é que, uma vez optando pela instalação 

                                                 
76 BRASIL. Lei n 11.340, de 7 ago 2006 . Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criaçãoo 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 21 ago 2012. 
Art. 14. 
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destes órgãos previstos na referida lei, deverão os Estados seguir os moldes 

previstos e formulados pela União. 

Inclusive o Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento da 

Ação Declaratória de Constitucionalidade n 19 e da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n 4244, se manifestou pela constitucionalidade da LMP ao 

afirmar que tal lei trata-se apenas de uma recomendação aos Estados, no sentido de 

tornar célere o processo que envolve causas decorrentes de violência doméstica, 

sendo, portanto, para os Estados a instituição dos JVDFMs apenas uma faculdade.  

Nesse mesmo sentido, ainda foi decidido pelo STF que não haveria 

inconstitucionalidade formal por se tratar de competência da União legislar sobre 

direito processual nos termos do art.22, I, da Constituição Federal de 1988, o que 

não a impediria de editar normas para influenciar a atuação dos órgãos locais.77 

Com efeito, pode-se observar que, em observância a norma federal e, 

consequentemente, aos compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil, o 

Estado do Rio de Janeiro conta com cinco JVDFMs em plena atuação, dispondo em 

seu Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro – CODEJERJ, 

as matérias de competência das Varas de Família em seu artigo 85, bem como as 

matérias de competência dos JVDFMs assim dispostas no art. 94, §§ 3º e 4º:  

 
ARTIGO 94.......................................................................................... 
§ 3º - Os Juízes de Direito dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher e Especiais Criminais e dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especiais Adjuntos 
Criminais têm a competência prevista no Capítulo III, Seção I, da Lei 

                                                 
77 "Reputou-se, por sua vez, que o art. 33 da lei em exame (“Enquanto não estruturados os Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências 
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 especializados 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 atuação dos órgãos jurisdicionais locais. 
Concluiu-se que, por meio do referido art. 33, a Lei Maria 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". (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
ADC 19/DF. Enunciado n. 674 . Rel. Min. Marco Aurélio. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/ documento/informativo654.htm>. Acesso em 15 nov 2012) 
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Federal nº 9.099/1995, incluindo-se a homologação de acordos sobre 
a matéria de família, celebrados entre vítimas e autores bem como o 
processo e julgamento dos fatos a que se refere à Lei Federal nº 
11.340/2006, com a adoção do procedimento nela previsto. 
§ 4º - Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher o julgamento dos fatos a que se refere a Lei Federal nº 
11.340/2006, com a adoção do procedimento nela previsto.78 
 

Conforme se verifica, tal norma de organização, ao instituir tais juizados 

reconheceu que a competência desses órgãos seria para “o julgamento dos fatos a 

que se refere a Lei Federal nº 11.340/2006, com a adoção do procedimento nela 

previsto”. Logo, não se pode negar que o Estado do Rio de Janeiro instituiu o 

modelo de juizado previsto na LMP, isto é do JVDFM com a competência mista para 

apreciar todas as questões decorrentes de violência doméstica. 

  

Nesta direção, é possível concluir que quando presente uma causa 

decorrente de violência doméstica, será o §4 do art. 94 do CODJERJ, uma norma 

especial em relação às normas deste que tratam da definição de competência de 

outras varas especializadas, momento este que será atraída a competência mista 

dos JVDFM, mediante o afastamento da competência das outras varas 

especializadas. 

Nesta direção, não há porque ser confundida a competência cível dos 

JVDFM com a possibilidade que a LMP deu aos magistrados para concederem as 

medidas protetivas de cunho cível (ex.: afastamento do agressor do lar – art. 22, II) 

ou criminal (ex: prisão preventiva do agressor – art. 20, caput), pois uma não exclui a 

outra. 

 

                                                 
78 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Código de Organização e Divisão Judiciárias do Esta do 
do Rio de Janeiro . Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAelHMAG/codjerj>. 
Acesso em 20 nov 2012. 
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CONCLUSÃO 

 

A violência doméstica contra mulher ainda é algo preocupante mesmo 

após uma longa trajetória na conquista dos direitos das mulheres. Conforme, 

estatística do Anuário das Mulheres Brasileiras de 2011 quatro em cada dez 

mulheres brasileiras já foram vítimas desse tipo de violência79, razão pela qual não 

se deve medir esforços para alcançar uma proteção mais efetiva às vítimas desta. 

No entanto, embora após a edição da LMP tenha aumentado em 

dezesseis vezes o número de denúncias perante a Central de Atendimento à Mulher 

- Ligue 180 (período de 2006 e 2009),80 ainda é preciso trazer maior efetivação 

quanto aos fundamentos legais previstos nesta lei. 

Durante a pesquisa acerca dos contornos da competência cível dos 

JVDFMs verificou-se que na prática tal competência se limita ao deferimento de 

medidas protetivas, as quais, por não possuírem natureza jurídica definida por lei, 

ensejam grandes discussões sobre o tema. 

No que se refere à natureza jurídica dessas medidas, após um 

levantamento bibliográfico constatou-se que a maior parte da doutrina entende que 

tais medidas possuem natureza de cautelar, podendo ser tanto de caráter cível 

quanto criminal.  

Em relação às medidas de natureza cível que interessam ao objeto deste 

trabalho, caso se entenda pela natureza cautelar havendo necessidade ou não de se 

                                                 
79 FOLHA de São Paulo, segunda-feira, 19 nov 2012, 43% das mulheres já foram vítimas de 
violência doméstica . Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/938824-43-das-
mulheres-ja-foram-vitimas-de-violencia-domestica.shtml>. Acesso em 19 nov 2012. 
80 "Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres apontam ainda que o número de atendimentos 
feitos pela Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 cresceu 16 vezes de 2006 para 2010. Em 
2006, foram feitos 46 mil atendimentos. Já no ano passado, foram 734 mil". (FOLHA de São Paulo, 
segunda-feira, 19 nov 2012, 43% das mulheres já foram vítimas de violência domé stica  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/938824-43-das-mulheres-ja-foram-vitimas-de-
violencia-domestica.shtml>. Acesso em 19 nov 2012). 
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ingressar com uma ação principal no prazo de 30 dias conforme determina o CPC, 

em seu artigo 806 (que tem aplicação complementar à referida lei), entende-se que 

tal ação deverá ser proposta perante o juizado dotado de competência mista (cível e 

criminal) para "o processo, o julgamento e a execução" das causas decorrentes de 

violência doméstica (art.14). 

Logo, seria equivocado, o entendimento da doutrina majoritária e do 

enunciado n. 3 do FONAVID, na medida em que, ao limitar a competência cível dos 

juizados a concessão das medidas protetivas de natureza cível, confunde tais 

medidas com a própria competência cível prevista na LMP. 

Na verdade, não seria a melhor doutrina aquela defendida pela corrente 

majoritária. Isso porque o legislador ao fazer previsão tanto das medidas criminais 

quanto das medidas cíveis, apenas, tinha como intuito reforçar a existência das 

liminares já previstas no CPC e no CPP, sem jamais ter a intenção de limitar 

nenhuma dessas competências.   

Além do mais tal entendimento pode ensejar um comportamento diverso, 

visto que a vítima, ao se deparar com a necessidade de se submeter a vários 

processos para solucionar o conflito doméstico, pode desistir de denunciar o 

agressor. Segundo pesquisa,81 a maior parte das mulheres, quando resolve registrar 

a ocorrência, não possui a intenção de punir unicamente o réu, mas acabar com o 

seu sofrimento por meio da reparação dos danos sofridos. Logo, havendo a 

necessidade de se distribuir a competência por vários juízos, maior será a demora 

para sanar o sofrimento, pois, apesar da  possibilidade de se conceder medidas 

imediatas para esta finalidade, muitas vezes continua a mulher envolvida de outras 

formas no ciclo de violência doméstica, até que sejam alcançadas decisões 

definitivas sobre todas as questões que podem envolver o relacionamento violento. 

Neste sentido, o que se pretende afirmar é que defender a competência 

cível de forma limitada é a mesma coisa que não reduzir o tempo processual 

conforme recomendado pela OEA. Isso porque o sofrimento que envolve a violência 

doméstica nem sempre é de conotação criminal, sendo de fundamental importância 

a competência cível para sanar de forma geral as causas que decorrem de violência 

doméstica. 

                                                 
81 PIRES, Amon Albernaz. A opção legislativa da política criminal extrapenal e a natureza jurídica das 
medidas protetivas da lei maria da penha, Revista do Ministério Público do Distrito Federal, Brasília, 
v. 1, n. 5, p. 121-168. 
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Não haveria sentido, por exemplo, que uma mulher que fosse vítima de 

violência doméstica ao ter coragem iniciar um processo perante o JVDFM e após 

conseguir o deferimento das medidas protetivas determinando o afastamento do 

agressor do lar, tenha que dar continuidade a sua separação que só ocorreu em 

razão do quadro de violência em outro juízo (vara de família), o que demandaria 

mais tempo, ainda mais se tratando de mulher hipossuficiente, hipótese em que será 

preciso ficar encaminhando a vítima à diferentes núcleos quando o próprio NUDEM 

(Núcleo de Atendimento à Mulher da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro) 

poderia resolver com base na real competência desses juizados. 

Assim sendo, o que se pretende concluir com este trabalho é que é de 

fundamental importância a reunião de todas as causas decorrentes de violência 

doméstica em um único juízo competente para se torne mais célere e eficaz a 

solução do conflito. 

A defesa de uma nova interpretação da competência cível dos JVDFMs 

prevista na LMP é no sentido de romper com a espera das mulheres que desejam se 

verem livres e desvinculadas de seus respectivos agressores, mas que em razão de 

algumas circunstâncias permanecem, de alguma forma, vinculadas àqueles a 

espera por decisões definitivas sobre todas as questões que envolvem a violência 

doméstica. Isso tudo para que as Marias possam alcançar a tranquilidade de forma 

mais rápida do que já ocorreu no passado (com a própria Maria da Penha), isso se 

depois de todo o sofrimento e marcas deixadas pela violência doméstica ainda for 

possível falar em tranquilidade. 

 

PROPOSTA 

 

Apresentados os referidos pontos que podem trazer a discussão acerca 

da competência cível dos JVDFM, conclui-se com o presente trabalho pela sugestão 

de ser alterado o CODJERJ para que fique claramente expresso que, em se 

tratando de causas decorrentes de violência doméstica, seja atraída somente a 

competência dos JVDFM, afastando a competência de qualquer outra vara 

especializada, de forma a simplificar não somente o procedimento judicial, como 

também o sofrimento da mulher e de toda família que vive em situação de violência 

doméstica. 
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