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RESUMO 

 

Esta dissertação busca construir uma narrativa analítica sobre como o conceito de 

violência psicológica contra a mulher (VPM) foi incorporado na dogmática jurídica entre o 

período de seu ingresso no sistema jurídico (2006) e de sua criminalização (2021). A partir da 

análise de 1.339 decisões proferidas pelo TJSP entre 22/09/2006 e 28/07/2021, investigou-se, 

por meio do ferramental da teorização fundamentada nos dados (grounded theory), adotando a 

perspectiva metodológica capitaneada por Anselm L. Strauss, quais usos foram dados ao 

referido conceito nos âmbitos cível e penal. Como resultado, foi possível conceber que 

magistrados/as utilizaram o conceito em construções dogmáticas para aferir a responsabilidade 

cível ou criminal do réu, para punir criminalmente o agressor, para proteger a mulher ou para 

enunciar a existência da violência psicológica, dentro de uma história de ativação do regime 

jurídico da Lei Maria da Penha e de contextualização limitada do caso concreto. A pesquisa 

revela que a desconfiança de alguns/algumas atores/atrizes jurídicos sobre o sentido prático do 

conceito fez surgir discursos como o de “nudez típica” e “lacuna protetiva”, excessivamente 

centrados em uma leitura punitivista da lei. 

 

Palavras-chave: dogmática jurídica; violência psicológica; ativação; contextualização limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research seeks to build an analytical narrative about how the concept of psychological 

violence against women (VPM) was incorporated into legal dogmatics between the period of 

its entry into the legal system (2006) and its criminalization (2021). Based on the analysis of 

1.339 decisions handed down by the TJSP between 09/22/2006 and 07/28/2021, it was 

investigated, through the instruments of the grounded theory, adopting the methodological 

perspective proposed by Anselm L. Strauss, which uses were given to the concept in the civil 

and criminal cases. As a result, it was possible to perceive the use of the concept in dogmatic 

constructions to assess the civil or criminal liability of the defendant, to criminally punish the 

aggressor, to protect the woman or to enunciate the existence of psychological violence, within 

a history of legal activation of the legal regime of the Maria da Penha Law (LMP) and limited 

contextualization of the case. The research reveals that the distrust of some legal actors about 

the practical meaning of the concept allowed the emergence of discourses such as the lack of 

legal protection, excessively focused on a punitive reading of the LMP. 

 

Keywords: legal dogmatics; psychological violence; legal activation; limited contextualization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contexto. A Lei Maria da Penha (LMP) é um interessante retrato da percepção 

do Direito enquanto instrumento de disputas sociais, caracterizado como uma instituição 

social, histórica e conflituosamente construída e utilizada para a busca de certos fins - 

como propalam os estudos no campo do “Direito e Sociedade”1 -, uma vez que a 

mobilização legal realizada por parte dos movimentos feministas foi fundamental para a 

consolidação dos preceitos presentes na Lei2. 

Construída com forte participação do movimento de mulheres, a LMP inovou ao 

edificar por seu texto, sobre os eixos da prevenção e da proteção da mulher e da 

responsabilização do agressor, uma verdadeira política de garantia dos direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares que irradia efeitos nas searas 

cível, penal, trabalhista, assistencial e social. 

Conforme registra Carmen Hein de Campos (2017, p. 11-13), ao propor uma 

abordagem integral, intersetorial e interdisciplinar, a LMP promove uma ruptura 

paradigmática na racionalidade jurídica tradicional que “causa reações diversas em atores 

do campo do direito, que variam desde uma atitude de perplexidade ao apontamento de 

sua suposta inconstitucionalidade ou, ainda, à consideração da lei como ‘um conjunto 

normativo de regras diabólicas’”3. 

 Essa ruptura paradigmática, continua Carmen Hein de Campos (2017, p. 12), 

compreende dois momentos/aspectos que se interrelacionam: um ligado à origem da Lei 

e outro às inovações jurídicas trazidas por ela. 

 
1 Segundo Lynn Mather (2011), os estudos no campo da Law & Society baseiam-se na crença de que as 

regras e decisões jurídicas devem ser compreendidas no contexto. O Direito, enquanto produto histórico e 

social, reflete e impacta a cultura e pode ser capaz de reforçar ou mitigar desigualdades sociais. Essa mesma 

noção de disputa de forças por detrás das mudanças legais é percebida por Kerry Rittich (2006, p. 215), no 

campo do Direito e Desenvolvimento. A autora destaca duas características de reformas jurídicas voltadas 

ao desenvolvimento/à mudança social: a primeira é o caráter distributivo do direito. Para a jurista, as regras 

e instituições jurídicas constituem um importante meio de alocar poder e recursos para diferentes grupos 

sociais, de modo que a forma e o conteúdo das reformas jurídicas são poderosos meios de definir quem se 

beneficia e quem perde no curso destas. A segunda é o caráter constitutivo, daí decorrente: as regras e 

instituições jurídicas desempenham um papel na (re)construção dos próprios assuntos e atividades que 

muitas vezes imaginam meramente regular. Sobre a temática, ver também: Brian Tamanaha (2015); Manuel 

Calvo García (2007 e 2012). 
2 Conforme discorrem Leila Barsted (2011); Myllena Calazans e Iáris Cortes (2011); Renata Carone (2018); 

Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho (2006); Cecília MacDowell Santos (2008; 2019), entre outras. 
3 Sobre a disputa em torno da inconstitucionalidade da LMP, ver Marta Machado et al. (2013) e Marta 

Machado e Mariana Mota Prado (2021). A expressão “um conjunto normativo de regras diabólicas” foi 

retirada por Carmen Hein de Campos (2017) de uma decisão judicial ao longo de suas pesquisas. 
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 No primeiro aspecto, a ruptura vem da fuga da habitual forma de gestação das 

leis, uma vez que a LMP é gestada pelos movimentos feministas e se torna o produto do 

“acúmulo feminista político e teórico” da época (CAMPOS, 2017, p. 12). Desse modo, 

sublinha a autora: 

o feminismo disputa um lugar de fala até então não reconhecido pelos juristas 

tradicionais. É que a afirmação dos direitos das mulheres, através de uma 

legislação específica, ameaça a ordem de gênero do direito penal afirmada por 

esses juristas. Dito de outra forma, os pressupostos teóricos sob os quais têm 

se sustentado a formulação sexista sobre o que deve ou não ser considerado 

um tema de relevância jurídica” (CAMPOS, 2011, p. 07)4. 

 

 Ou seja, com a mobilização em torno da promulgação da LMP, os movimentos 

feministas passaram a disputar com o tradicionalismo jurídico a possibilidade de definir 

o que importa, quanto importa e como o sistema jurídico deve tratar do problema. 

 Já no aspecto das inovações jurídicas – que serão relatadas no segundo capítulo 

desta pesquisa -, a Lei provoca “um profundo mal-estar nas instituições jurídicas, 

acostumadas a lidar com a violência doméstica contra mulheres como delito de menor 

potencial ofensivo e quase privado ou como no modelo tradicional – autoria – evidência 

(prova) do crime”. 

 Essa conjuntura desafia a tradicional racionalidade sobre a práxis e sobre o Direito 

e, por essa razão, encontra diversos matizes, de um lado, de resistência para a aplicação 

da Lei e, de outro, de criatividade de atrizes e atores jurídicos ao mobilizar os novos 

instrumentos e conceitos disponíveis para os casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher (VDFM). 

Objeto de estudo. Dentro desse contexto, os desafios e avanços para e na 

implementação da política pública edificada pela LMP são documentados em diversas 

pesquisas empíricas no campo jurídico, social e das políticas públicas, de modo que a 

academia assumiu importante papel na análise jurídica, social e institucional da Lei, 

descortinando dinâmicas e municiando o debate público para a consecução dos fins 

almejados pela LMP. 

Muitos estudos realizados em torno da LMP apontaram, por exemplo, para suas 

características5, sua (in)efetividade, seus avanços e as dificuldades de implementação6. 

Mas, poucas pesquisas centralizaram suas inovações conceituais como objeto de 

 
4 A esse respeito, ver também Wânia Pasinato (2010) e Lourdes Maria Bandeira (2014). 
5 Ver a obra organizada por Carmen Hein de Campos (2011). 
6 Conforme Marta Machado e Mariana Mota Prado (2021) e Carmen Hein de Campos (2015a; 2015b).  
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investigação e menos ainda os efeitos práticos decorrentes da juridificação conceitual, o 

que passa pela análise empírica de como tais categorias normativas são incorporadas nos 

discursos jurídico-dogmáticos dos órgãos jurisdicionais7. 

Essas inovações conceituais – como (i) a inserção da noção de gênero enquanto 

categoria jurídica; (ii) a definição e ampliação legal da noção de VDFM; (iii) a ampliação 

infraconstitucional do conceito de família; (iv) o reconhecimento legal das uniões 

homoafetivas; (v) a valorização legal da interseccionalidade; (vi) a substituição da 

categoria “mulher-vítima” pela categoria “mulher em situação de violência”; (v) o 

afastamento da VDFM da ideia de crime de menor potencial ofensivo; e (vi) a 

qualificação da violência como violação de direitos humanos e como uma questão de 

política pública una - são uma das principais engrenagens (ou vetores de atuação) para 

que as atividades preventiva, protetiva e de responsabilização sejam operacionalizadas a 

partir das realidades das mulheres, de forma integral, intersetorial e interdisciplinar. 

Com isso em mente, a presente pesquisa se direciona a explorar o conceito de 

violência psicológica contra a mulher (VPM) no campo jurisdicional, pois apesar de o 

estudo acerca da referida violência ter amadurecimento em outros domínios, como na 

psicologia, na saúde e na assistência social, a juridificação conceitual encontrou 

indagações a respeito de qual seria seu sentido prático, desafiando sua operacionalização 

na dogmática jurídica8. 

A definição jurídica da violência psicológica pode ser encontrada no inciso II do 

art. 7º da LMP nos seguintes termos: 

LMP, art. 7º, II: a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que 

lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, 

 
7 Quando falamos em “juridificação”, estamos nos referindo à atividade de trazer para o Direito (positivar) 

um fenômeno social trabalhado em outros domínios como na saúde, na psicologia e no serviço social. Já 

ao referirmo-nos à “incorporação/operacionalização”, estamos falando sobre fazer uso do conceito dentro 

do sistema jurídico; da utilização do conceito no conjunto de raciocínios e métodos que conformam a 

dogmática jurídica. 
8 Adotamos a definição de José Rodrigo Rodriguez (2012, p. 21), segundo a qual “dogmática jurídica é um 

conjunto de raciocínios destinado a organizar sistematicamente, com a utilização de conceitos, institutos e 

princípios jurídicos, as leis e os casos julgados em determinado ordenamento jurídico, nacional ou 

transnacional, tendo em vista a solução de casos concretos por meio de organismos de natureza 

jurisdicional”. Nesse sentido, dogmática jurídica é a “atividade de interpretar e sistematizar normas 

jurídicas, cujo resultado é a obtenção de enunciados de caráter prático e de caráter teórico” e sua função 

social consiste na formalização “[d]o exercício do poder pela submissão dos órgãos responsáveis pela 

aplicação das normas a um determinado procedimento intelectual no processo de tomada de decisões” 

(RODRIGUEZ, 2013, p. 115).  
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ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 

meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

 

Segundo Isadora Vier Machado e Miriam Pillar Grossi (2015, p. 256), “o conceito 

de violências psicológicas centraliza a historicidade da Lei Maria da Penha e a concretiza 

enquanto lugar de memória dos movimentos feministas brasileiros”, uma vez que, para 

as autoras, a LMP “apresenta-se como estatuto político complexo” que, entre outras 

coisas, promoveu uma necessária mudança sobre a interpretação da dor e das violências. 

A juridificação da VPM é, para as autoras, fruto da “evolução de uma luta em que a 

própria noção de violência é estendida, na tentativa de proteger ao máximo os sujeitos de 

direito” (MACHADO; GROSSI, 2015, p. 571- 572)9. 

Para Lourdes Bandeira (2009, p. 421), a LMP promoveu importante mudança ao 

ampliar o conceito de violência de gênero, incorporando “a perspectiva psicológica, 

autodepreciativa que está na base dos atos violentos mais graves e que envolvem a 

condição moral”. 

Essa ampliação da noção legal de VDFM, a partir da juridificação da VPM, é 

essencial para a compreensão e tratamento do problema público, pois, conforme pontua 

Daniele Mistretta (2011, p. 05), a compressão da VDFM como um todo passa pela 

apreensão do papel da violência psicológica no ciclo da violência e como acessá-lo é 

fundamental para se perceber que “o fenômeno da violência contra a mulher não pode ser 

pensado apenas como um episódio isolado, mas sim em um processo contínuo e 

repetitivo”, de controle, submissão e aprisionamento. 

Problema. Mas, se de um lado, parte da literatura tem apontado para o crucial 

papel da VPM na operação e manutenção do ciclo da VDFM10 e para a importância de 

sua juridificação para fazer operar medidas de prevenção e proteção11; de outro lado, 

atores/atrizes jurídicos e políticos discutiam - ao menos até a criminalização da VPM em 

 
9 Além disso, Isadora Vier Machado e Miriam Pillar Grossi (2015, p. 571) apontam que “o conceito de 

violências psicológicas é fundamental porque, além de demarcar uma nova postura frente às violências 

contra mulheres, comprova a vinculação entre estratégias locais e estratégias globais na luta contra o 

fenômeno. Dado que, muito provavelmente, não haveria tal conceito em lei, não fossem as evoluções 

produzidas a partir de normativas e documentos internacionais”. Para as autoras (2015, p. 572): “O processo 

de reconhecimento explícito de uma modalidade de violências psicológicas só tende a evidenciar a ligação 

da perspectiva local com a global e impele as pessoas que operam a lei em seu quotidiano profissional a 

pensar as violências contra mulheres dentro de um quadro territorial macro de direitos humanos”. 
10 Para além de Daniele Mistretta (2011), ver Luciane da Silva, Elza Berger Coelho e Sandra Noemi de 

Caponi (2007); Marie-France Hirigoyen (2006); Isadora Vier Machado (2017); Ana Safranof (2017); 

Larissa Silva Xavier et al. (2016); Gedalva Bispo de Jesus e Thiago Cavalcante Lima (2018); Jorge Carreño 

Meléndez (2017); Karla Regina Cima (2019). 
11 Conforme Isadora Vier Machado (2014). 
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julho de 202112 - questões relacionadas à operacionalidade do conceito no âmbito judicial, 

tomando uma parte (o âmbito criminal) pelo todo, conforme é ilustrativa a posição de 

Luís Paulo Sirvinskas (2007, p. 112):  

Merece, no entanto, especial destaque a violência psicológica. Pode-se notar 

que o rol é extenso e qualquer atitude, por menor que seja, poderá caracterizar 

essa modalidade de violência, especialmente quando o marido ridicularizar a 

mulher por brincadeira, por exemplo. Parece-nos um exagero desnecessário. 

Como amoldar estas condutas aos tipos penais existentes? 

 

A posição de Sirvinskas, de um lado, busca desqualificar tecnicamente o conceito, 

questionando a valoração de algumas condutas colocadas na Lei, o que demonstra, de 

algum modo, a posição de parte do tradicionalismo jurídico sobre a temática. De outro 

lado, como consequência da amplitude do conceito, chama atenção para a dificuldade de 

responder, por meio do direito penal, aos casos de violência psicológica. 

Uma entrevista realizada por Beatriz Accioly Lins (2014, p. 97-98) com uma 

delegada da Delegacia da Mulher demonstra essa dificuldade de operacionalização do 

conceito de VPM no contexto da dogmática jurídico-penal. Nela, a delegada pondera: 

O que é psicológico? O que é grave para mim pode não ser para você. Chega 

uma mulher aqui dizendo que o marido a humilha psicologicamente, que ele a 

desestabiliza, mas ele não xinga - o que seria injúria -, nem bate - o que seria 

lesão, nem ameaça. Ela me diz que ele fala que ela é gorda, que não é mais 

atraente, que ele não deseja mais ter contato sexual. Isso não é crime, como é 

que eu vou registrar? 

 

A amplitude do conceito, um pensar exclusivamente criminal sobre a VDFM e a 

consequente impossibilidade de subsunção total do conceito de VPM aos tipos penais 

existentes constitui, assim, a desconfiança de alguns/algumas atores/atrizes jurídicos 

sobre o sentido prático do conceito e faz surgir discursos como o de “nudez típica” e 

“lacuna protetiva”. 

O discurso da “lacuna protetiva” – decorrente de um conceito despido de 

tipicidade penal – contempla a ideia de “proteção via punição”, ou seja, de que a 

concepção neoliberal de proteção está mais alinhada à atuação estatal no sentido de punir 

 
12 A Lei nº 14.188/2021 acrescenta o art. 147-B ao Código Penal para criar o tipo penal de violência 

psicológica contra a mulher, nos seguintes termos: “Causar dano emocional à mulher que a prejudique e 

perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, 

ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde 

psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta 

não constitui crime mais grave”. 
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criminalmente eventuais agressores do que de prevenir a agressão ou proteger 

materialmente aquele/a que sofre a violência (GREGORUT, 2019, p. 101-111). 

Essa ideia é bem resumida no seguinte trecho do discurso do deputado federal 

Fábio Trad (PMDB/MS), quando da propositura da criminalização do "assédio 

psicológico”, em 2013: 

O presente projeto se destina a preencher lacuna existente no artigo 7º, II, da 

Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na qual foi prevista a proteção à mulher 

em situação de violência psicológica, sem a existência de tipos penais na 

legislação que fossem capazes de englobar o novo conceito introduzido no 

ordenamento jurídico. Os danos emocionais e morais causados pelos atos de 

violência doméstico-familiar são definidos penalmente pelos crimes de 

ameaça, calúnia, injúria e difamação, insuficientes para abarcar a moderna 

noção de ofensa psicológica, mundialmente desenvolvida a partir do 

fortalecimento dos movimentos sociais de efetivação dos direitos humanos das 

mulheres, conforme se vê, por exemplo, do Violence Against Women Act 

desde 1994 nos Estados Unidos e do Code Pénal da França a partir de 2010. 

Desse modo, a adequação legislativa é compromisso assumido pelo Brasil, por 

ocasião da Convenção de Belém do Pará [...]. O assédio nas relações erótico-

afetivas – que deve ser entendido como o ato de submeter alguém, de forma 

constante e repetida, a tormento psicológico - não está amparado na legislação 

brasileira, o que impede a plena concretização dos objetivos da Lei Maria da 

Penha. (Projeto de Lei 7490/2014. Autor: deputado federal Fábio Trad - 

PMDB/MS. Tipifica o assédio psicológico).13 

 

Nota-se que, segundo tal posicionamento, a vigência de um conceito jurídico de 

violência a ser coibida e prevenida que, muitas vezes, não encontra a pena criminal como 

consequência pode ser traduzida como a própria inexistência de proteção, como uma 

inovação jurídica deficitária ou como uma reforma jurídica incompleta. Tal compreensão, 

porém, no limite, busca reduzir a inovação legal a um tipo penal e incorporá-la na lógica 

tradicional de administração dos conflitos. 

Porém, a opção política inicial de não tratar, naquela Lei e naquele momento 

histórico, da criminalização de condutas, pode ser justificada pela característica híbrida 

da LMP (cível e criminal) e pela sua abordagem integral, intersetorial e interdisciplinar – 

que, inclusive, encontra, por parte de alguns/algumas, dificuldades ou resistências para 

assimilação. 

Isadora Vier Machado (2014) salienta que a LMP deve ser analisada sob três 

dimensões: a normativo-penal, a protetiva e a nominativa. Para a autora, embora a LMP 

possua uma série de dispositivos atrelados a uma perspectiva criminalizante, muitos 

 
13 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Ordinária 7490/2014. Tipifica a violência psicológica. 

Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=614029. 

Acesso 02 de ago. de 2021. 

https://www.camara.leg.br/deputados/160587
https://www.camara.leg.br/deputados/160587
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=614029
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outros devem ser lidos de forma desvinculada do âmbito criminal para promover os 

objetivos da Lei, conforme é o caso da dimensão protetiva que abarca, principalmente, as 

medidas protetivas de urgência (MPU), e da nominativa que busca fixar compreensões 

mínimas sobre o fenômeno para orientar a atuação de atores e atrizes implicados/as na 

aplicação da Lei. De tal modo, um pensar exclusivamente criminal pode enfraquecer as 

dimensões protetivas e nominativas, que são o cume das inovações trazidas pela Lei. 

Pergunta de pesquisa. Com tal problemática em vista, esta pesquisa buscou, a 

partir da análise de decisões do TJSP (sentenças e acórdãos), observadas a partir do 

ferramental da teorização fundamentada nos dados (grounded theory), e adotando a 

perspectiva metodológica capitaneada por Anselm L. Strauss, responder a seguinte 

pergunta: 

Como a ampliação da noção legal de ato violento contra a mulher, por meio das 

juridificações do conceito e da definição de violência psicológica operadas pela Lei 

Maria da Penha, foi incorporada à dogmática jurídica, cível e penal, por magistradas/os 

do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJSP), entre a promulgação da LMP 

(2006) e a criminalização da referida violência (2021)?14 

Por meio dessa pergunta, buscamos compreender, portanto, como o amplo e 

complexo conceito da VPM, despido de qualquer preceito secundário (previsão de pena) 

que o fizesse tipo penal em si15 – e que levou às críticas, dúvidas e busca pela 

criminalização acima mencionadas - foi incorporado na dogmática jurídica pelo TJSP 

entre 2006 e 2021, período em que vigorou as chamadas “nudez típica” e “lacuna 

protetiva”. 

Hipótese. Ao realizar esta pergunta, partimos do pressuposto de que a dogmática 

jurídica é um campo fértil e de constante disputa (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; 

MACHADO, 2012), que - enquanto tecnologia voltada à decidibilidade - opera a partir 

 
14 O termo “magistrado/a” é utilizado como falamos de modo geral da magistratura do TJSP, logo remete 

tanto aos/às juízes/as (primeiro grau de jurisdição) quanto aos/às desembargadores/as (segundo grau de 

jurisdição). 
15 Segundo a concepção de Herbert Hart (1961), um sistema jurídico é estruturado a partir de suas classes 

de normas: as primárias e as secundárias. As normas primárias são aquelas que estatuem deveres (ações ou 

abstenções), enquanto as normas secundárias se referem às primárias visando a sua aplicação, 

reconhecimento ou modificação. A partir desse modelo hartiniano e com influência de Giacomo Gavazzi, 

Álvaro Pires (2004) sugere que “Na lei penal, a norma de comportamento é freqüentemente formulada sob 

a forma de uma estrutura normativa telescópica do seguinte tipo: ‘Aquele que faz x pode ou deve ser punido 

com y’. Essa estrutura é telescópica porque justapõe uma norma de sanção (permitindo ou obrigando a 

aplicação da pena indicada) a uma norma de comportamento (não fazer isso ou fazer obrigatoriamente 

aquilo). Tal construção é portanto o resultado de uma junção de dois níveis distintos de normas: de primeiro 

grau, referentes ao comportamento, e de segundo grau, relativas às normas de sanção”. 
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do material jurídico posto (normas jurídicas, princípios, julgados e doutrinas, por 

exemplo), de modo que, em qualquer operação jurídico-dogmática, o intérprete estará 

vinculado a esse material prévio, podendo manejá-lo, de forma sistemática, para 

resolução do caso concreto, dentro do que for juridicamente possível (FERRAZ JR., 

2015, p. 97 e ss.). 

Nesse contexto, a atividade de conceituar juridicamente fenômenos, como é o caso 

da VPM, está diretamente ligada à “necessidade de compor, delinear e circunscrever 

procedimentos que conduzem a autoridade à tomada de decisão”, na medida em que “as 

questões dogmáticas têm uma função diretiva explícita, visando possibilitar uma decisão 

e orientar a ação”, como pontuam Demétrius Beltrão e Henrique Guimarães (2018, p. 7). 

Há, portanto, dentro da arena de disputa chamada processo judicial, uma ampla 

margem para trabalhar com o conceito de VPM, pois este, ao ingressar no sistema jurídico 

brasileiro, passou a compor a matéria-prima da dogmática jurídica de modo amplo, com 

potencialidade de se fazer presente em decisões de diversas formas, que somente podem 

ser identificadas e mapeadas por meio da pesquisa empírica. 

Nossa hipótese é que as noções de violência psicológica inscritas pela LMP 

permearam, principalmente, processos cíveis e criminais de forma plural e para variados 

fins, dentro daquilo que é juridicamente possível (FERRAZ JR., 2015, p. 97 e ss.). 

Especulamos que a VPM - por ser um conceito que não se liga às exigências da teoria do 

delito, por exemplo - possui trânsito mais livre nas construções jurídico-dogmáticas 

voltadas à decisão. 

Assim, a crítica sobre o efeito da “nudez típica”, qual seja, a ausência de proteção 

via punição (ou de proteção adequada), sem um estudo empírico que examine como o 

conceito de VPM foi, concretamente, metabolizado pelo sistema de justiça, parece 

limitada, precipitada ou, no mínimo, parece camuflar outras camadas sobre as quais o 

conceito de VPM tem sido mobilizado. 

Justificativa interna. Aparentemente, não se encontra na literatura qualquer 

estudo que possa confirmar ou refutar essa hipótese. Entre os trabalhos que se 

enveredaram, de algum modo, para o estudo da VPM no âmbito do sistema de justiça, 

Isadora Vier Machado e Miriam Pillar Grossi (2012 e 2015) e Isadora Vier Machado 

(2017) exploram o sentido teórico-prático do conceito de violência psicológica, por meio 

de estudo etnográfico nas instituições que compõem a rede de atendimento, sem 

investigar, porém, quais usos são dados ao conceito nos processos judiciais.  



23 

 

Gabriela de Alencar (2017, 2019), por sua vez, ao investigar se “O Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão, por meio dos acórdãos proferidos em processos que 

dizem respeito à violência psicológica contra as mulheres, confere efetividade prática à 

Lei Maria da Penha”, levantou pontos de óbice da efetividade, como a falta de capacitação 

das atrizes e atores jurídicos, necessidade de maior diálogo entre instituições, morosidade 

dos provimentos jurisdicionais e ausência de tipicidade penal de certas condutas 

enquadradas no conceito de violência psicológica. 

Conclusão semelhante foi encontrada no estudo de Ângela Scarlett da Silva e Silva 

(2019) que, em seu trabalho de conclusão de curso, ao investigar o “reconhecimento da 

violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha” no Tribunal de Justiça do estado 

de Santa Caterina, indica o baixo índice de reconhecimento e de punição da VPM pelo 

Poder Judiciário catarinense. 

Ainda sobre essas dificuldades de reconhecimento da VPM, a pesquisa de Silva 

Sauaia, Kennya Passos e Artenira da Silva (2016) coloca que a cultura patriarcal ao 

permear a racionalidade de julgadores/as afeta a compreensão e a identificação da VPM, 

banalizando o comportamento do agressor e legitimando a desigualdade de gênero. 

Já o trabalho de Sueli Bulhões da Silva (2006) pontua que os "aspectos culturais, 

relacionados à tradicionalização dos papéis de gênero e incorporados na subjetividade dos 

sujeitos, naturalizam modos de percepção e ação, tornando invisíveis modos de violências 

praticadas contra a mulher”, de maneira que as formas mais sutis de violência doméstica, 

como a VPM, podem “se tornar invisíveis por fazerem parte de um ‘habitus’ de gênero". 

A pesquisa de Carolina Ferreira e Micaella Siqueira (2017), ao investigar "quais 

os sentidos empregados à violência psicológica pelo Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios” talvez tenha sido aquela que mais se aproximou de nossa 

pergunta. Porém, as autoras, por meio da análise crítica do discurso e, por consequência, 

de um número reduzido de julgados, focaram no âmbito criminal, concluindo que 

desembargadores/as não conseguem (ou não pretendem) “definir um conceito de 

violência psicológica que seja traduzido para o Direito para além do crime de ameaça e 

da contravenção penal de perturbação da tranquilidade”. 

As autoras deram atenção ao enquadramento do conceito nos elementos objetivos 

dos tipos penal (condutas criminalizadas) disponíveis, sem investigar outras formas pelas 

quais o conceito possivelmente pode se fazer presente. Conclusão semelhante, qual seja, 

reconhecimento judicial limitado da VPM, é encontrada na pesquisa de Fernanda Castro 
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de Oliveira (2017), que investiga “quais as respostas que o Poder Judiciário [paulista] 

encontra para lidar com as demandas jurídicas das mulheres capituladas como ameaça”.  

Em sentido similar, mas observando a práxis no âmbito da Delegacia da Mulher, 

o estudo de campo de Fernanda Bestetti Vasconcellos (2015, p. 80) relata parte do 

“problema da tipicidade penal”. A pesquisadora assinala que o alto número de registros 

de ocorrências por contravenção penal de perturbação da tranquilidade se deve à 

dificuldade de enquadrar os relatos das mulheres como ameaça e que as servidoras 

públicas, atuantes na Delegacia da Mulher de Porto Alegre, embora percebam o claro 

abalo psicológico que acompanha a fala das mulheres, pouco podem avançar em uma 

direção mais condizente com o ato de violência psicológica. 

Ainda nesse âmbito preliminar ao ingresso no Poder Judiciário, Beatriz Accioly 

Lins (2014) discute, em parte de sua pesquisa, os “significados e as limitações 

encontrados pela polícia no tratamento dos casos de injúria e violência psicológica”. A 

autora identifica que servidoras/es da instituição manifestam dificuldades/resistências 

para reconhecer a relevância jurídico-penal de algumas condutas que, segundo a LMP, 

conformam VPM, ora afastando a atuação estatal com “explicações técnico-jurídicas” 

(atipicidade); ora dando pouca importância a condutas que não revelam potencial risco à 

integridade física da mulher, em sua acepção mais estrita (anatômica). 

Portanto, o que se vê nas pesquisas acima listadas é uma legítima e importante 

preocupação com o âmbito do reconhecimento da VPM e da efetividade da resposta 

estatal, seja no âmbito policial, seja no judicial criminal. 

De modo geral, essas pesquisas demonstram que (i) a dação de maior relevância 

à VPM reclama uma mudança de mentalidade/postura daquelas/es que atendem essas 

mulheres e que julgam os litígios e que (ii) há uma restrição na instrumentalização do 

conceito de VPM pelo discurso da legalidade penal, que limita o reconhecimento da VPM 

pelos tribunais e delegacias da mulher. 

Embora esses dados sejam de extrema relevância e nos auxilie na compreensão 

do problema, nossa pesquisa propõe escopo mais amplo: acessar e mapear quais 

interpretações e os usos foram dados ao conceito de VPM ao longo do fazer dogmático. 

Assim, pretende-se explorar as dimensões jurídico-dogmáticas que envolvem tanto a 

decisão sobre a imputação de responsabilidade (cível e penal), quanto aquela sobre a 

sanção/consequência (cível e penal) atribuível ao responsável pela conduta. 

Significa dizer que a pesquisa busca realizar uma varredura nas decisões judiciais 

cíveis e penais disponíveis no TJSP com o fito de identificar a utilização do conceito de 
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VPM e compreender esses usos no discurso jurídico-dogmático, por meio do instrumental 

da teorização fundamentada nos dados. 

Assim, ao investigar como a inovação conceitual reverberou no fazer dogmático 

atinente à VDFM no TJSP, a pesquisa pretende colocar uma nova camada nos estudos 

sobre a VPM, explorando questões dogmáticas para além do (não) reconhecimento penal 

da referida violência pelos tribunais e de sua (in)efetividade, isso porque – como dito – a 

VPM pode exercer importante papel para outras dimensões da Lei, como a dimensão 

protetiva, que – quando desvinculada da lógica criminal – manifesta-se como uma das 

faces mais inovadoras da LMP. 

Justificativa externa. De tal modo, acessar e sistematizar os dados extraídos de 

julgados, identificar e descrever mobilizações e disputas dogmáticas decorrentes do 

conceito de VPM e construir uma explicação, a partir desses dados, sobre os usos do 

referido conceito na atividade decisória cível e penal, preventiva e punitiva é colaborativo 

para descortinar o fenômeno jurídico envolto na juridificação conceitual e contribuir para 

o avanço dos estudos sobre o papel do Direito na busca pela erradicação das 

desigualdades de gênero e pela coibição da VDFM, municiando a discussão acadêmica e 

política em torno do problema estudado. 

Essa atividade encontra consonância com o disposto na Conferência de Pequim, 

na medida em que o documento alerta que a insuficiência de dados acerca da violência 

contra a mulher “dificulta a elaboração de programas e o acompanhamento das mudanças 

ocorridas”, constituindo “obstáculos que dificultam os esforços dirigidos a desenvolver 

estratégias de intervenção concretas”. Nessa senda, a Conferência impõe aos Estados o 

dever de aplicar, rever e analisar periodicamente a legislação pertinente, “a fim de 

assegurar sua eficácia para eliminar a violência contra a mulher, pondo ênfase na 

prevenção da violência e na perseguição dos infratores”16, razão pela qual pesquisas, 

mormente empíricas, assumem papel relevante. 

O trabalho, assim, insere-se na linha de pesquisa Instituições do Estado 

Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social, sobretudo, pela sua 

pretensão de contribuir para a compreensão da práxis jurídica (interpretação e aplicação 

do Direito) que opera sobre um ponto nevrálgico para o aperfeiçoamento do Estado 

Democrático de Direito, qual seja, a operacionalização de parte significativa da política 

de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e 

 
16 Conforme Declaração de Pequim, itens 120 e 124, d. 
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familiares, por meio da investigação das formas pelas quais a VPM adentrou no sistema 

de Justiça17. 

Como dito, a noção de proteção via punição aponta para uma tendência de reduzir 

o impacto da inovação legislativa, seja por questões de path dependence ou de 

mentalidade, à lógica criminal, sobretudo à necessidade de infligir sofrimento ao agressor 

(REGINATO, 2014). 

De tal modo, mapear e refletir sobre os usos do conceito de VPM pode contribuir 

para a disputa por interpretações que sejam mais protetivas para a mulher e façam valer 

a inovação legislativa, fruto da mobilização do movimento feminista. 

Assim, colocar o Direito em contexto (pesquisar empiricamente o Direito), como 

aqui pretendido e, a partir daí, construir uma explicação do como a VPM ingressou no 

discurso jurídico-dogmático do TJSP, é nossa contribuição para municiar a discussão 

sobre qual rumo tomar na busca pela consolidação do Estado Democrático de Direito e 

pelo avanço do desenvolvimento, em seu aspecto mais amplo (SEN, 2000). 

A VPM, portanto, é concebida, nesta pesquisa, como sério obstáculo ao 

desenvolvimento, na medida em que nega a própria condição de sujeito de direito de um 

incontável número de mulheres. Carlos Moraes, Valesca Passafaro e Dirceu Siqueira 

(2021), sobre esse ponto, colocam que a VPM, enquanto primeiro mecanismo de 

cerceamento da liberdade da mulher, retira-lhe a possibilidade de exercício de sua 

cidadania, limitando-a de ter “acesso ao seu desenvolvimento intelectual, profissional, 

liberdade, autônoma, participação política, educação e saúde”. A VPM, continuam os 

autores e a autora, promove a “destruição dos Direitos Universais das Mulheres”. 

Virgínia Feix (2011, p. 205), ao comentar a juridificação da VPM pela LMP, 

revela essa face da violência: 

A violência psicológica está necessariamente relacionada a todas as demais 

modalidades de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sua 

justificativa encontra-se alicerçada na negativa ou impedimento à mulher de 

exercer sua liberdade e condição de alteridade em relação ao agressor. É a 

negação de valor fundamental do Estado de Direito, o exercício da autonomia 

da vontade e, portanto, da condição de sujeito de direitos conquistada pelos 

homens, nas revoluções burguesas, americana e francesa, já no século XVIII. 

[...] As condutas descritas no inciso II como violência psicológica estão 

intimamente relacionadas ao boicote do ser; ao boicote à liberdade de escolha, 

que nos define como humanos. 

 
17 Isadora Vier Machado (2017, p. 91), recorrendo a Silvia M. Straka e Lyse Montminy, destaca a 

centralidade da VPM no trato da VDFM como um todo. Para a autora, a VPM é um meio de poder e de 

controle sobre a mulher, de modo que colocá-la no centro das discussões sobre VDFM é crucial para a 

busca de soluções que visem à coibição desse tipo de violência. 
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Nesse sentido, o sociólogo Johan Galtung (1969), expoente dos estudos sobre a 

paz, traça importante linha entre os conceitos de violência e de desenvolvimento, cuja 

ideia adotamos para a compreensão do papel do Direito no tratamento da VPM com vistas 

ao desenvolvimento, conforme almeja o ODS 5 da ONU18. 

A violência, para Galtung, enquanto antônimo de paz, é concebida como toda 

forma de limitação das potencialidades humanas decorrentes de relações de desigualdade, 

poder ou opressão. A persistência da violência direta, estrutural e/ou cultural19 é, pois, 

impeditiva do pleno desenvolvimento. 

[...] a violência está presente quando os seres humanos estão sendo 

influenciados para que suas realizações somáticas e mentais reais estejam 

abaixo de suas realizações potenciais. [...] A violência é [...] definida como a 

causa da diferença entre o potencial e o real, entre o que poderia ter sido e o 

que é. A violência é aquela que aumenta a distância entre o potencial e o real, 

e o que impede a diminuição dessa distância. [...] 

Um conceito estendido de violência leva a um conceito estendido de paz. 

Assim como uma moeda tem dois lados, [que se complementam], a paz 

também tem dois lados: ausência de violência pessoal e ausência de violência 

estrutural. Vamos nos referir a eles como paz negativa e paz positiva, 

respectivamente. Para a brevidade, as formulações "ausência de violência" e 

"justiça social" talvez sejam preferidas, utilizando uma formulação negativa e 

positiva. A razão para o uso dos termos 'negativo' e 'positivo' é facilmente vista: 

a ausência de violência pessoal não leva a uma condição positivamente 

definida, enquanto a ausência de violência estrutural é o que chamamos de 

justiça social, que é uma condição positivamente definida (distribuição 

igualitária de poder e recursos). Assim, a paz concebida dessa forma diz 

respeito não apenas ao controle e à redução do uso aberto da violência, mas ao 

[…] desenvolvimento vertical. Isso significa que a teoria da paz está em íntima 

conexão não só com a teoria dos conflitos, mas também com a teoria do 

desenvolvimento. E a investigação para a paz, definida como investigação das 

condições – passadas, presentes e futuras – da realização da paz, terá também 

relação muito próxima com a investigação sobre os conflitos e a investigação 

sobre o desenvolvimento; aquela normalmente mais relevante para a paz 

negativa e esta mais relevante para a paz positiva. (GALTUNG, 1969, p. 168-

183) 

 

A violência psicológica se coloca, desse modo, como um evento (violência direta) 

e um processo (violências estrutural e cultural), historicamente arraigados, de limitação 

 
18 ONU. Organização das Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2018. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/pos2015. Acesso em 02 de dez. de 2021. 
19 O autor pondera que a violência pode ser vista a partir de três “supertipos”: a violência direta, a estrutural 

e a cultural. Grosso modo, a violência direta é um evento que resulta em agressão (física ou emocional); a 

violência estrutural é um processo cujo produto é a dominação; e a violência cultural é uma linguagem em 

que o resultado é a legitimação das outras formas de violência (GALTUNG, 1990, p. 302). 

https://nacoesunidas.org/pos2015
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de potencialidades e de privação da liberdade de escolher o modo de vida que se tem 

razão para valorizar (SEN, 2000, p. 29). 

Assim, o estudo empírico sobre a práxis jurisdicional, pela possibilidade de 

demonstrar zonas de criatividade e de ambivalência inicialmente não previstas quando da 

promulgação do texto legal, é fundamental para compreender parte do modo de existir da 

VPM na dogmática jurídica e assim contribuir para a reflexão acerca dos avanços e os 

percalços atinentes à busca pela efetivação de direitos, mormente aqueles previstos nos 

artigos 2º e 3º da LMP. 

 

CAPÍTULO 01: NOTAS SOBRE A METODOLOGIA EMPREGADA: 

CONSTRUÇÃO CORPO EMPÍRICO 

 

Pergunta de pesquisa: Como a ampliação da 

noção legal de ato violento contra a mulher, por 

meio das juridificações do conceito e da definição 

de violência psicológica operadas pela Lei Maria 

da Penha, foi incorporada à dogmática jurídica, 

cível e penal, por magistradas/os do Tribunal de 

Justiça do estado de São Paulo (TJSP), entre a 

promulgação da LMP (2006) e a criminalização 

da referida violência (2021)? 

 

Toda metodologia é construída sob medida, a partir de standards de pesquisa, que 

se adaptam às exigências e limitações materiais e pessoais de cada pesquisador/a em 

busca da resposta para sua pergunta. 

De tal modo, a transparência é a pedra angular para a validade da produção do 

conhecimento no campo empírico. Se, como afirma Kathy Charmaz (2006, p. 18), tanto 

a qualidade quanto a credibilidade de uma pesquisa empírica se inicia pelos dados, a 

descrição transparente de sua forma de acesso, coleta e tratamento é o sustentáculo de 

qualquer estudo. 

Nota-se que a pergunta de pesquisa, além de guiar o/a pesquisador/a e, muitas 

vezes, “pedir” que determinados métodos sejam empregados para respondê-la, situa o/a 

leitor/a ao apontar qual o fenômeno estudado e o que o/a pesquisador/a quer saber dele. 

A pergunta em si, porém, não entrega ou justifica todas as escolhas explícitas ou 

implícitas que dela decorrem. 
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Nesse sentido, a partir dessas colocações, as próximas linhas se ocupam de 

justificar escolhas e expor vantagens e limitações da construção metodológica aqui 

experimentada. 

 

1.1 Construção do corpo empírico de decisões 

 

1.1.1 Recorte institucional 

 

A escolha pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJSP) se deu em 

função deste ser uma rica fonte de pesquisa, em termos de quantidade de material, o que 

implica, provavelmente, em variedade de formas de incorporação do conceito de VPM. 

Lembrando que nosso objetivo principal é descobrir como essa incorporação foi feita, a 

pluralidade é bem-vinda. 

Segundo o Painel de Monitoramento da Política de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres do CNJ (PMPEVM-CNJ)20, o referido Tribunal recebeu, em 202021, 

o maior número de novos casos (96.886, incluídos 328 casos de feminicídio) de VDFM, 

o que corresponde à 17,4% dos processos que ingressaram em todo sistema de justiça 

estadual no referido ano, fechando o ano de 2020 com o maior estoque de processos 

pendentes de julgamento (249.222, incluídos 1.235 casos de feminicídio), o que equivale 

à 21,69% dos processos sobre a temática pendentes em todo o país. 

Entre 2016 e 2020, lapso disponibilizado pelo Painel, o TJSP proferiu 136.550 

sentenças em processos de conhecimento sobre VDFM em varas exclusivas e não 

exclusivas. Além de 2.236 sentenças em processos de conhecimento em crimes de 

feminicídio. Ainda, dos 368.997 pedidos de medidas protetivas que ingressaram no 

sistema de justiça em 2020, 28% encontram-se no TJSP. 

Em termos de estrutura, das 138 varas exclusivas de Violência Doméstica e 

Familiar instaladas no país até o ano de 2020, 22 estão localizadas no estado de São Paulo, 

o que corresponde a quase 16% do aparato. O segundo Tribunal com mais varas 

exclusivas instaladas (16) é o do Distrito Federal e Territórios. 

 
20 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Monitoramento da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres. Disponível em: 

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40

neodimio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo. Acesso em 26 de fevereiro de 2021. 
21 Até a data de fechamento deste texto (31/03/2022), os dados do CNJ relativos ao ano de 2021 não estavam 

disponíveis 

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo
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Nota-se, conforme mostra o Painel, um crescimento de 144% no número de varas 

exclusivas no estado de São Paulo entre os anos de 2016 e 2020: 

 

Figura 01 - Série histórica de varas exclusivas no TJSP, até 2020 

 

Fonte: PMPEVM-CNJ 

  

 Dos/as 1.297 servidores/as lotados/as em vara exclusivas em todo o país, a maior 

fatia (196), ao menos até 2020, encontra-se no TJSP, o que corresponde a 15% desses/as 

profissionais, conforme: 

 

 Figura 02 - Servidores lotados nas varas exclusivas de todos os tribunais, até 2020 

 

Fonte: PMPEVM-CNJ 

  

 Figura 03 - Servidores lotados nas varas exclusivas do TJSP, até 2020 
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Fonte: PMPEVM-CNJ 

  

 Por fim, não custa assinalar que a escolha deste Tribunal também se deu pela 

familiaridade deste pesquisador - que já possuía contato com sistema e-saj em função da 

advocacia - e pela facilidade de acesso ao Tribunal caso fosse necessário.  

 

1.1.2 Recorte temporal 

 

O recorte temporal adotado por essa pesquisa se apoia na ideia de “lacuna 

protetiva” que perpassou nossa introdução e será retomada no terceiro capítulo deste 

escrito. Salienta-se que a inclinação, inadvertida, para o pensar exclusivamente criminal 

fomentou discussões e mobilizações em torno do sentido prático do conceito de VPM e 

criou obstáculos para a operacionalização de outras dimensões da Lei. 

Considerando que a dita lacuna somente veio a ser colmatada com a 

criminalização da VPM por meio do art. 147-B do Código Penal, tem-se, assim, entre a 

data de vigência da LMP (22/09/2006) até a data de vigência do crime de violência 

psicológica (28/07/2021), o delineamento de um período no qual a dogmática jurídica 

operou sob a percepção da “nudez típica” de muitas condutas e resultados que conformam 

o conceito de VPM. 

Parece-nos importante, portanto, investigar o que se produziu nesse lapso 

(juridificação-criminalização). 

Intuímos que a lógica de incorporação do conceito desde seu surgimento até sua 

criminalização possa nos revelar nuances interessantes do fazer dogmático no tribunal 

relacionado à instrumentalização do conceito de VPM. 

Cumpre registrar que as primeiras versões do projeto que resultou neste escrito 

tinham como recorte temporal 2006-2020, para que fosse possível trabalhar os dados e 
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escrever seus resultados ao longo do ano de 2021, considerando as limitações temporais 

que um programa de mestrado estabelece. 

Porém, o contexto pandêmico enquanto a janela de oportunidade para a aprovação 

“relâmpago” do crime de VPM, já no fim do terceiro semestre da pesquisa, coloco-nos o 

grato desafio de ampliar o corpo empírico para abarcar todo o ciclo de uso do conceito 

antes de sua criminalização (22/09/2006 - 28/07/2021). 

 

1.1.3 Decisões consideradas 

 

Com o fim de acessar o maior número possível de discursos jurídico-dogmáticos 

presentes nas decisões do TJSP, nossa pesquisa contemplou todas as sentenças e os 

acórdãos, nos campos cíveis e criminais, disponíveis para coleta nos bancos de dados 

(“Banco de Sentenças” e “Consulta de Jurisprudência”) do referido tribunal para o 

período indicado. 

Para os fins pretendidos, a análise das decisões de primeiro grau (sentenças) é 

relevante, sobretudo, por duas razões: 

a) Intuímos que as decisões individuais - proferidas por um número maior e 

plural de magistrados/as, alocados/as nos mais variados cantos do estado, com 

experiências, juízos, valores, crenças, histórias e modos de pensar o Direito 

diversos – possam fornecer-nos um material rico para analisar as 

possibilidades de uso do conceito de VPM. 

b) Além disso, quanto à forma de produção do documento, as sentenças 

permitem maior detalhamento das questões fáticas e de prova e, por 

consequência, viabilizam o acesso a mais camadas sobre o trato para com a 

VPM no processo, a partir das histórias de vida relatadas nos autos22.  

 

De outro lado, ao menos no TJSP, existem limitações institucionais significativas 

para a realização de pesquisa empírica sobre VDFM a partir de sentenças. Jonas 

Marchezan, Natalia Langenegger e Ivan de Franco (2015, 57-59), em pesquisa decorrente 

de um Acordo de Cooperação Técnica entre o InternetLab e o TJSP, com vistas a realizar 

 
22 Kathy Charmaz (2009, p. 63-64) aponta para a necessidade de o/a pesquisador/a “situar os textos dentro 

de seus contextos”, a leitura do material deve se orientar, entre outras questões, pelas seguintes indagações: 

“qual a estrutura do texto e como essa estrutura determina o que é dito?”; “de que modo a linguagem é 

utilizada?”; e “quais regras determinam a construção do texto?”. Essas questões, especialmente, a nosso 

ver, auxiliam na percepção da distinção entre a confecção de uma sentença e de um acórdão.  
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um diagnóstico das políticas de transparência do referido Tribunal, apontam que o Banco 

de Sentenças, do referido Tribunal, começou a ser alimentado apenas em 2011, constando 

somente decisões com resolução de mérito proferidas a partir desse período. Os 

pesquisadores e a pesquisadora ainda indicam que: 

Segundo relatado por servidor da STI [Secretaria de Tecnologia da 

Informação], em entrevista [...], a alimentação da database do Banco de 

Sentenças é feita diariamente quando da inserção das decisões no sistema do 

Tribunal por magistrados e funcionários de cartórios, e da posterior migração 

do conteúdo para o banco de dados, que é realizada pela STI. Assim, a 

completude do Banco de Sentenças é intimamente dependente do trabalho 

desenvolvido pelos cartórios, significando que documentos somente serão 

acessíveis ao público por meio de mecanismo de busca de decisões de primeira 

instância quando disparadas no sistema pelo cartório.  

 

 Somada a essa falta de automatização da disponibilização das decisões, o Branco 

de Sentenças ainda enfrenta problemas no que toca à disponibilização de (i) documentos 

de processos criminais, pela precária informatização das delegacias e do Ministério 

Público, que torna a integração com o sistema do Tribunal prejudicada e (ii) documentos 

em que não é permitida a divulgação do nome das partes, uma vez a Secretaria de 

Tecnologia da Informação não possui permissão para modificar documentos a fim de 

proceder à anonimização: segundo os pesquisadores e a pesquisadora, “a modificação das 

sentenças é permitida unicamente ao magistrado, ainda que somente para suprimir o nome 

das partes, o que resulta na defasagem da publicação de documentos envolvendo 

determinados processos”. 

 Nossa experiência com a coleta e a análise prévia das sentenças contempla alguns 

dos óbices apontados pela pesquisa de Jonas Marchezan, Natalia Langenegger e Ivan de 

Franco (2015): 

 a) O fato de o Banco de Sentenças ter sido criado em 2011 e não ter havido a 

migração das decisões proferidas anteriormente retira do nosso campo de visão cinco anos 

de vigência da LMP. 

 b) As restrições de acesso ao público (segredo de justiça e sigilo externo) que 

recaem sobre decisões cíveis, sobretudo em direito de família, limitam significativamente 

a coleta dessas decisões.  

 c) Essas mesmas restrições de acesso nos impedem de analisar decisões criminais 

envolvendo delitos sexuais, como estupro conjugal, estupro de vulnerável e importunação 

sexual. 
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 d) Por fim, no que toca às medidas protetivas de urgência, para além da restrição 

de acesso que também recai sobre estas, o fato de que muitas dessas decisões se 

materializam como decisão interlocutória, deixam-nas fora do Banco de Sentenças, haja 

vista que não encerram a jurisdição em primeiro grau. 

 Com o fito de obter mais informações sobre esse locus de pesquisa, questionamos 

o TJSP sobre o critério de composição do Banco de Sentenças, por meio do pedido de 

informação nº 1109/2020 (Processo nº 2020/96960), pelo qual nos foi reafirmado o teor 

da Resolução nº 121/2010 do CNJ: “o Banco de Sentenças possui todas as sentenças 

emitidas pelo TJSP, exceto as expedidas em processos com Segredo de Justiça ou Sigilos 

Externo e Absoluto”. 

 A referida Resolução, que dispõe sobre a divulgação de dados processuais, 

estabelece que o inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos são dados de livre 

acesso a toda e qualquer pessoa, exceto se o processo correr em sigilo ou segredo de 

justiça. 

 Apesar de tal previsão normativa, é possível identificar diferenças entre a busca 

de sentenças e de acórdãos: enquanto a busca daquelas aparentemente encontra restrições 

mais duras atinentes ao segredo de justiça e ao sigilo externo, não encontramos tantos 

óbices no acesso aos acórdãos que, embora tarjados com a expressão “segredo de justiça”, 

podem ser acessados livremente, com um precário e incompleto procedimento de 

anonimização, por parte do Tribunal23. 

 A análise dos acórdãos permite, em alguma medida, completar o campo de 

investigação dos usos do conceito de VPM do TJSP, mostrando-se fundamental para a 

compreensão do como o conceito foi incorporado nos discursos jurídico-dogmáticos do 

tribunal, na medida em: 

a) os acórdãos, apesar de invisibilizar alguns detalhes dos eventos violentos e da 

instrução processual, costumam se aprofundar mais em questões atinentes à interpretação 

e aplicação do Direito. 

b) desde 2007, há a disponibilização integral e em padrão único dos acórdãos e 

decisões monocráticas proferidas no segundo grau (FRANCO; MARCHEZAN; 

LANGENEGGER, 2015). 

 
23 Nos acórdãos tarjados com a expressão “segredo de justiça” os nomes das partes são trocados por suas 

iniciais, todavia, não raro o referido processo de anonimização é incompleto, permitindo ter conhecimento 

do nome de algumas das partes ao longo do acórdão. Embora o processo de anonimização feito pelo TJPS 

seja imperfeito, tomamos o cuidado para preservar a privacidade e garantir a anonimização das partes tanto 

na tabulação dos dados, quanto neste escrito. 
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c) houve a migração de bases de jurisprudência anteriores a 2007 para a nova base 

implementada (FRANCO; MARCHEZAN; LANGENEGGER, 2015), o que nos permite 

cobrir todo tempo de vigência da LMP. 

d) esse modelo de disponibilização integral e em padrão único talvez justifique o 

fato de que a consulta de jurisprudência permite o acesso aos acórdãos de processos que 

correm em segredo de justiça ou sigilo externo, a despeito do teor da Resolução nº 

121/2010 do CNJ. 

d) o (in)deferimento de medidas protetivas por meio de decisão interlocutória 

pode ser desafiado em sede de recurso ou ação de impugnação autônoma, como habeas 

corpus ou mandado de segurança, dando esperança de maior êxito na consulta em 

segundo grau. 

De tal modo, a opção por mesclar o primeiro e o segundo grau de jurisdição, mais 

do que apontar eventuais distinções na forma de pensar a VPM nesses âmbitos, buscou 

mitigar óbices de acesso aos dados. 

Essa é uma questão cara para a pesquisa empírica em direito por meio da análise 

de decisões judiciais. Fábia Fernandes Carvalho Veçoso et al (2014, p. 108) pontuam 

como “A forma como o banco de dados eletrônico é construído – do qual serão extraídas 

as decisões judiciais para composição da amostra de análise – importa para a realização 

de pesquisas jurisprudenciais com rigor metodológico”.  

Segundo as autoras e os autores, na medida em que as decisões judiciais cada vez 

mais deixam de ser estudadas de forma secundária em trabalhos acadêmicos para 

tornarem-se o objeto principal de estudo e cumprirem, assim, uma importante função de 

controle social da práxis jurisdicional, ter conhecimento acerca dos critérios de 

composição do banco de decisões é fundamental. 

Outra questão que se coloca é a necessidade de harmonização entre o acesso à 

informação e a intimidade das partes processuais. Sob o segredo de justiça, pode haver 

muitos discursos jurídico-dogmáticos relevantes para a pesquisa. Do ponto de vista 

institucional e democrático, seria fundamental que tais decisões pudessem, respeitada a 

privacidade e a intimidade das partes envolvidas, ser acessíveis ao público interessado. 

Esse material abriria um novo horizonte para pesquisa empírica e para avaliação crítica 

sobre a forma de interpretar e aplicar o Direito. 

 

1.1.4 Coleta dos julgados 
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 A coleta das decisões, conforme adiantado, foi realizada no sítio eletrônico do 

TJSP (tjsp.jus.br). Na aba “processos” do referido site, é possível acessar a página 

“Consulta de Julgados de 1º Grau”, também chamada de “Banco de Sentenças”24, e a 

“Consulta de Jurisprudência”25, locais em que aplicamos nossas palavras-chave e filtros. 

 

1.1.4.1 Sentenças criminais e cíveis 

 

Entre 03 de junho de 2020 e 29 de julho do ano de 2021, buscamos, na “Consulta 

de Julgados de 1º Grau” do TJSP, por todas as sentenças cíveis e criminais cuja 

disponibilização tenha se dado dentro de recorte temporal26, em que, possivelmente, o 

conceito de VPM tenha sido manejado no ato decisório. 

Para tanto, utilizamos as seguintes palavras-chave: violência E psicológica E 

mulher OU doméstica27 e selecionamos a caixa “pesquisar por sinônimos”28. No campo 

classe, selecionamos as caixas “processo criminal” e “processo cível e do trabalho”. A 

busca ficou da seguinte forma: 

 

 
24 O “Banco de Sentenças” do TJSP pode ser acessado através do link: http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/. 
25 De igual modo, a “Consulta de Jurisprudência” do TJSP pode ser acessada através do link: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1. 
26 No site do TJSP, há distinção entre a data de proferimento da decisão e a data de disponibilização no 

sistema. Nossa busca coletou todas as decisões que foram disponibilizadas até 29/07/21 (dia seguinte à 

promulgação da Lei 14.188/2021), significa dizer que muito provavelmente existam decisões que, embora 

tenham sido proferidas antes da vigência do crime de VPM, não foram contempladas pela coleta por terem 

sido disponibilizadas posteriormente. 
27 Por esse parâmetro, obrigatoriamente, as palavras “violência” e “psicológica” deverão constar em alguma 

parte da decisão, não necessariamente estando próximas. Além disso, no mesmo documento, 

obrigatoriamente, haverá pelo menos uma das seguintes palavras: “doméstica” ou “mulher”. Optamos por 

não incluir nas palavras-chave a expressão “Maria da Penha” ou número da Lei com vistas a não afunilar - 

desde o início - a coleta dos dados. Nosso receio era excluir algumas decisões que embora tratassem de 

VPM não tenham mencionado expressamente a LMP. De tal modo, casos fora do alcance da LMP foram 

excluídos manualmente em momento posterior.  
28 Por ter assinalado a caixa “pesquisar por sinônimos”, notamos durante a leitura dos documentos que a 

busca compreendeu também palavras como “doméstico”; “psicológico”; “psíquico(a)”, “psicólogo(a)”, 

“agressão”, “lesão” etc. A forma plural dessas palavras também se fez presente. 

http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1
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 Figura 04 - Captura de tela da ferramenta de busca do TJSP 

 

 Fonte: tjsp.jus.br  

 

Não optamos por indicar eventuais “assuntos”, pois a abordagem proposta 

(incorporação do conceito nos discursos jurídico-dogmáticos do TJSP) sugere explorar, 

no âmbito criminal, não somente decisões cujos delitos são, intuitivamente, classificados 

como violência psicológica (como ameaça, constrangimento ilegal e perturbação da 

tranquilidade – que embora revogada pela Lei 14.132/2021, permanece importante para 

a compreensão das operações dogmáticas ao longo do tempo), mas todos os delitos que 

possam ser abarcados no âmbito da LMP. 

Isso porque, como vimos na introdução e veremos detidamente no capítulo 03, a 

VPM não é somente um ato em si, mas é meio precursor, mantenedor e resultado de outras 

formas de violência, ou, como coloca a literatura em psicologia, é um processo, “uma 

maneira de ser dentro da relação”, cuja negação do outro e sua colocação enquanto objeto 

são meios para a obtenção de submissão, controle e poder (HIRIGOYEN, 2006, p. 28). 

Sua aparição nos julgados, portanto, pode se dar de forma transversal.  

No que toca às sentenças cíveis, pelas mesmas razões, a não limitação da busca 

por assuntos, permite-nos obter o maior número possível de decisões para, então, 

compreender a penetração do conceito no campo cível, para além das medidas protetivas 

de urgência. 

De tal modo, a pesquisa pôde abarcar a maior variedade de assuntos e 

procedimentos possíveis, para aquelas palavras-chaves. A busca resultou em 2.294 

sentenças. Sendo 1.879 criminais e 415 cíveis.  
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1.1.4.2 Acórdãos criminais e cíveis 

 

No mesmo período, ao aplicarmos os mesmos parâmetros de busca na pesquisa 

de jurisprudência, o site nos retornou 9.672 acórdãos, sendo 765 cíveis e 8.907 criminais. 

O elevado número de retornos criminais, tornaria a pesquisa inexequível, mormente por 

tratar-se de empreitada individual, manual e com tempo de execução bem delimitado. De 

tal modo, tomamos duas decisões: 

a) Primeiro, mantivemos o parâmetro de busca para os acórdãos cíveis e 

procedemos à coleta dos 765 documentos encontrados. 

b) Segundo, redefinimos os parâmetros de busca dos acórdãos criminais para 

afunilar o resultado. 

 

A primeira tentativa foi limitar a busca apenas para “apelação criminal” - por meio 

da redefinição do campo “classe” -, tendo-se em vista que neste procedimento (apelação) 

se concentra tanto discussões de fato quanto de direito, o que poderia ser suficiente para 

os objetivos da pesquisa. A busca retornou, no entanto, 6.257 documentos, inviabilizando, 

ainda, a análise. 

A segunda opção, mais restritiva do ponto de vista do discurso, foi direcionar a 

narrativa para a expressão “violência psicológica”. Até então, todas as buscas permitiam 

que os termos “violência” e “psicológica” aparecessem juntos ou separados em qualquer 

canto do documento, o que nos permite acessar diversas formas/construções de discursos. 

Agora, ao optar por aspear a expressão violência psicológica, os termos, necessariamente, 

devem aparecer justapostos no discurso29, eliminando decisões que tenham passagens 

como “o réu praticou violência física e psicológica contra a mulher”. 

Com esse parâmetro, a busca retornou 515 acórdãos criminais. Apesar da clara 

perda discursiva acima mencionada, o direcionamento do discurso mostrou-se válido, 

pois (a) reduz a proporção de documentos a serem descartados, já que a expressão está 

ligada de forma mais estreita ao texto da LMP e (b) viabiliza a análise, em termos de 

quantidade de material. 

 De tal modo, a coleta de julgados foi finalizada com 3.574 documentos, sendo (i) 

1.879 sentenças criminais; (ii) 415 sentenças cíveis; (iii) 515 acórdãos criminais; (iv) 765 

acórdãos cíveis. 

 
29 As palavras-chave ficaram da seguinte forma: “violência psicológica” E mulher OU doméstica.  
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1.1.5 Filtragem dos documentos 

 

1.1.5.1 Primeiro filtro: contexto de VDFM 

 

Com os documentos baixados e tabulados em Excel, procedemos a um primeiro 

filtro, norteado pela pergunta “o caso realmente trata de VDFM?”. Finalizada a análise, 

foram excluídas decisões, cujos textos, embora contemplassem as palavras-chave ou seus 

sinônimos, não diziam respeito a casos abarcados pela LMP. 

Nessa etapa, por exemplo, entre as sentenças criminais, foram excluídos 371 

documentos que tratavam do crime de roubo em que se mobilizou expressões como 

“coação psicológica”, “abalo psicológico”, “pressão psicológica”, “vínculo psicológico 

entre agentes” etc., e outros 105 documentos sobre tráfico de drogas, que mobilizaram 

expressões como “dependência psicológica”. 

Nas sentenças cíveis, foram excluídos 265 documentos que versavam sobre 

benefício previdenciário, em função de “atividade perigosa” (que envolve exposição à 

violência) e “desgaste psicológico”. Também foram excluídos 50 documentos sobre 

danos morais fora de casos de VDFM e outras temáticas mais variadas como ações 

possessórias (05 documentos), alienação parental (4 documentos), guarda (3 documentos) 

etc. 

Na triagem inicial dos acórdãos cíveis, houve significativa identificação e 

exclusão de documentos que versavam sobre atos infracionais (141 casos)30, danos morais 

sem relação com VDFM (164 casos), separação31 (86 casos), direito administrativo (67 

casos), destituição do poder familiar (28 casos) e outros assuntos mais variados. 

Já nos acórdãos criminais, foram excluídos 68 documentos que não diziam 

respeito à LMP, com destaque para o crime de roubo/extorsão, com 43 registros, e crimes 

sexuais fora do ambiente doméstico e familiar, com 10. Os demais documentos (15) 

versavam sobre temáticas mais diversificadas. 

 

1.1.5.2 Segundo filtro: a posição da VPM no discurso 

 

Porém, em leitura mais profunda dos documentos que passaram pelo primeiro 

filtro, notamos que, apesar de estarem abarcados pela LMP, em muitos casos as palavras-

 
30 Não se aferiu se algum caso de ato infracional estava abarcado como VDFM e especificamente como 

VPM. No geral, tratavam de tráfico de drogas. 
31 O conjunto “separação” abarca casos que versam sobre alimentos, divórcio, guarda ou regime de visitas. 
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chave em nada contribuem para o objetivo da pesquisa, pois apareciam em decorrência 

de citação de jurisprudência ou de artigos da LMP sem que o trecho específico fosse 

relevante para o argumento desenvolvido no caso. Acabaram excluídos. 

Também acabaram excluídas, nesta segunda filtragem, as menções que as partes 

processuais (depoimento da mulher, testemunhas, promotor/a, a defesa técnica, auxiliares 

da justiça) faziam à VPM, mas que não eram trabalhadas, ao menos explicitamente32, 

pelo/a magistrado/a em sua decisão. Aqui, embora haja a mobilização do conceito, esta 

é, aparentemente, ignorada pelo/a magistrado/a em seu discurso, acabando sem uso no 

julgado, por parte do/a magistrado/a. 

 

1.1.5.3 Algumas decisões generosas para com os dados 

 

 No decorrer desta segunda filtragem, tivemos que tomar duas decisões com 

relação à posição e/ou relevância do conceito de VPM no julgado. Ambas as decisões são 

generosas, no sentido de que a dúvida favoreceu a seleção do documento em detrimento 

do descarte para a composição de nosso corpo empírico. 

 

a) Simbiose entre violências 

 

A primeira decisão enfrenta uma característica notada no discurso que 

denominamos “simbiose entre violências”: em alguns trechos é, aparentemente, 

impossível dissociar a VPM de outras formas de violência (física, moral, sexual e 

patrimonial) que aparecem no julgado. 

 O tratamento conjugado das violências, sobretudo física, sexual e psicológica, 

reflete a posição de transversalidade que a VPM possui em relação às demais formas de 

violência, ora aparecendo como elemento precursor, ora mantenedor, ora como resultado 

da prática de outras tipologias de violência. 

 Pode-se afirmar que a categorização das formas de violência, pela LMP, não deve 

recomendar um olhar atomizado sobre suas manifestações na realidade, uma vez que tais 

categorias não são estanques: no plano concreto, dificilmente, é possível separá-las, pois 

a dinâmica real aponta para a existência dessa simbiose, decorrente da própria 

característica da violência de gênero em âmbito doméstico e familiar. Essa percepção 

 
32 Por “explicitamente”, entende-se: fazer, ao menos, remissão expressa ao argumento da parte processual 

ou incorporá-lo nos fundamentos da decisão. 
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corrobora, por exemplo, a fala de Carmen Hein Campos (2017, p. 14) segundo a qual, no 

âmbito da VDFM, “não há violência física sem violência psicológica”. 

 Assim, quando uma decisão aborda mais de uma forma de violência, 

frequentemente na mesma oração, sem separá-las em termos de endereçamento jurídico, 

optamos por considerar que a VPM importa para o discurso pelo simples fato de estar ali, 

pelo fato de ser notada e registrada no discurso orientado a determinada posição jurídica. 

 É o caso, por exemplo, das decisões que decretam medidas protetivas ou prisão 

preventiva diante do risco à integridade física e psicológica da mulher; ou que colocam o 

grau de violência sexual e psicológica como justificativa para majorar a punição; ou que 

relatam que a mulher sofreu ao longo de relacionamento violência moral, patrimonial e 

psicológica e, por isso, o agressor deve ser condenado a reparar os danos morais. 

 Muito embora não se ignore o fato de que em alguns casos o uso conjugado das 

formas de VDFM pareça automático, meramente retórico ou decorrente da utilização de 

um modelo de sentença/acórdão, não buscamos aferir qual seria o peso/relevância do 

conceito isolado de VPM no texto, pois isso poderia acabar por substituir o/a tomador/a 

da decisão pelo pesquisador33. 

 

 b) Noções decorrentes do conceito de VPM 

 

A segunda decisão foi aceitar trechos que, embora não constem expressamente a 

menção à “violência/agressão psicológica” ou que não façam alusão direta ao art. 7º, II 

da LMP, da sua leitura seja possível notar que parte do conteúdo do conceito de VPM 

está presente. Essa postura, portanto, acaba considerando noções decorrentes de VPM, 

como dano, integridade ou dependência psicológica, meios de praticar a violência e 

resultados dela. 

 Algumas dessas noções decorrentes, inclusive, encontram-se no próprio texto da 

LMP, como sofrimento psicológico (art. 5º, caput), integridade psicológica (art. 9º, § 2º; 

art. 12-C, caput; art. 22, III, “c”), integridade psíquica e emocional (art. 10-A, § 1º, I). 

 A decisão de privilegiar a coleta em detrimento do descarte, do ponto de vista da 

teorização fundamentada nos dados (TFD), dá-nos mais subsídios para refletir acerca do 

teor dos documentos, tendo-se em vista que durante exercício analítico de conceituação 

e integração conceitual, esses trechos serão revisitados/revistos, no zigue-zague 

 
33 Agradeço à professora Flavia Portella Püschel por essa reflexão. 
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característico do método da TFD, e alguns, inevitavelmente, serão desconsiderados, caso 

não façam sentido para a construção da narrativa teórica.  

 

1.1.6 Estabilização do corpo empírico de decisões 

 

Após os referidos filtros, nosso corpo empírico se estabilizou em 1.339 julgados, 

com a seguinte composição: 765 sentenças criminais; 30 sentenças cíveis; 384 acórdãos 

criminais e 160 acórdãos cíveis, o que perfaz a distribuição de 86% penal e 14% cível. 

 

1.1.7 Alcance da pesquisa e a teorização fundamentada nos dados 

 

Apesar de, vez ou outra, mencionarmos que buscamos compreender como o 

conceito de VPM foi incorporado na dogmática jurídica, é importante ressaltar que, 

embora nosso corpo empírico tenha buscado a maior diversidade possível dentro do maior 

tribunal do país, não se pretende, neste estudo, fazer inferências generalizantes 

(EPSTEIN, 2013). 

Os resultados encontrados a partir do TJSP não podem ser tomados, de barato, 

como os usos possíveis do conceito de VPM na dogmática jurídica brasileira. 

Primeiro, porque os dados são extraídos daquilo que o TJSP torna público. 

Conforme mencionamos, há obstáculos significativos para acessar as decisões de 

primeiro grau e não há qualquer critério explícito da composição dos bancos de dados. 

Assim, a pesquisa parte de algumas decisões proferidas por alguns/algumas 

magistrados/as, em um período determinado, que não necessariamente é o fiel retrato 

daquele Tribunal e tampouco da práxis jurídica nacional. 

Segundo, pois a diversidade do Tribunal encontra limites institucionais: o TJSP é 

uma instituição, todos/as os/as magistrados/as que ingressaram no Tribunal passaram por 

filtro semelhante de seleção, possibilitando, talvez, a construção de um perfil da 

magistratura paulista, que se inicia no processo seletivo e continua no curso de formação, 

na vivência e na promoção34. 

Terceiro, porque, além do aspecto institucional e da obscuridade no acesso aos 

dados, é importante situar que os fatos sob julgamento nesses documentos descortinam 

 
34 Sobre esse ponto, por exemplo, Rafael Custódio (2021), em “Censura na magistratura: o estudo de caso 

de uma juíza punida por suas convicções” evidencia a “visão de mundo” que atravessa o TJSP, ao menos 

no âmbito criminal, e tende constranger a atuação da/o magistrada/o. 
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apenas parte da dinâmica social no estado de São Paulo no tange à VPM. Outros tribunais 

estão se debruçando sobre outros fatos, outras dinâmicas que exigem outras formas de 

pensar e usar o conceito de VPM. A violência, a instituição e os/as julgadores/as são 

diferentes em termos culturais/regionais.35 

Essa limitação situacional da produção de conhecimento pode ser considerada 

uma das características da teorização fundamentada nos dados (TFD), metodologia 

empregada nesta pesquisa, sobretudo quando se busca a construção de uma teoria 

substantiva. Angilberto Freitas (2009, p. 103-104), a esse respeito, pondera: 

A diferença entre uma teoria substantiva e uma teoria formal é que, enquanto 

a primeira é construída para explicar um fenômeno ou a uma área de estudo 

em particular (também chamada de área substantiva), não indo além do que 

está sob investigação, a segunda tem o poder explanatório de aplicar seus 

conceitos a um mesmo fenômeno que ocorre em diferentes contextos e 

situações (GLASER & STRAUSS, 1967; GOULDING, 2002; LOCKE, 2001). 

  

 Assim, uma teoria substantiva cuida da interpretação teórica de um problema 

específico, a fim de estudá-lo e compreendê-lo com mais profundidade (FREITAS, 2009, 

p. 104), sem qualquer pretensão universalizante, vez que os dados que a edificam estão 

embebidos em seu contexto particular. 

Essa característica, inclusive, serve de convite para que a pesquisa seja ampliada 

para outros Tribunais. Outras/os pesquisadoras/es podem se valer da metodologia aqui 

empregada para adicionar novas camadas e contrapontos à narrativa central desenvolvida 

nesta pesquisa, aproximando os resultados de um uso mais geral do conceito, no cenário 

brasileiro. Essa é uma vantagem da TFD: novos dados sempre são bem-vindos para 

melhorar e ampliar a explicação teórica36. 

Com tais ponderações em mente, o quinto capítulo apresenta as principais 

categorias construídas a partir do instrumental da TFD, enquanto o sexto capítulo, por sua 

vez, constrói a narrativa central que perpassa essas categorias. O anexo sintetiza a forma 

como o procedimento de codificação foi realizado. 

  

1.2 Construção do corpo empírico de projetos de Lei 

 

 
35 Agradeço à professora Flavia Portella Püschel por me inquietar a partir dessas três considerações. 
36 No âmbito do próprio TJSP, uma nova pesquisa poderia, por exemplo, mais para frente, verificar se a 

criminalização da VPM promoveu alguma alteração significativa nos usos notados e articulados, neste 

trabalho. 
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Como dito na introdução desta pesquisa, nossa pergunta está inserida em um 

contexto em que, de um lado, a juridificação do conceito de VPM é resultado da luta do 

movimento das mulheres por reconhecimento e proteção de seus direitos, ampliando a 

noção de ato violento para fazer operar dimensões protetivas/preventivas da LMP; e, de 

outro, a ausência de um tipo penal que contemplasse o referido conceito - somado à 

questões de path dependence ou de mentalidade - levantou dúvidas sobre seu sentido 

prático ou sobre sua efetividade. 

De tal modo, parece-nos relevante, com vistas a melhor apreender o fenômeno 

estudado - para além da compreensão de como o conceito foi metabolizado por 

magistrados/magistradas do TJSP -, identificar como os discursos políticos, encontrados, 

sobretudo, nas justificativas de projetos de Lei no âmbito da Câmara dos Deputados, 

mobilizaram o conceito de VPM. 

 Nessa empreitada, procedemos, entre 28 de fevereiro de 2020 e 29 de julho de 

202237, à busca desses documentos por meio do seguinte caminho: no site da Câmara dos 

Deputados (camara.leg.br), acessamos a seção “propostas legislativas” e, logo em 

seguida, escolhemos a opção “pesquisa avançada”. Nesta, adotamos os seguintes 

parâmetros: 

(i) em tipo de proposição, selecionamos “anteprojeto”; “proposta de emenda à 

Constituição”; “projeto de lei complementar”; “projeto de Lei” e “projeto de 

lei do Senado Federal”; 

(ii) na seção “situação da proposição”, selecionamento apenas aquelas em 

tramitação; 

(iii) em “período”, indicamos como período inicial a data de promulgação da LMP 

(22/09/2006) e período final a criminalização da VPM (28/07/2021); 

(iv) em “assunto”, indicamos que as palavras “violência” e “psicológica” deveriam 

necessariamente aparecer no documento, enquanto a palavra “mulher” ou 

“doméstica” deveriam acompanhar as palavras obrigatórias; 

(v) por fim, indicamos que a busca deveria contemplar a ementa, a indexação e o 

inteiro teor das proposições legislativas. 

 

 
37 Inicialmente, a pesquisa limitava-se aos PLs propostos até 28 de fevereiro de 2020 (data da coleta), mas 

com a criminalização da VPM em 28/07/2021 complementamos o banco de dados com vistas a fechar o 

período em que foram feitas propostas de alteração legislativa sem a existência do delito de VPM. 
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O resultado da pesquisa nos permitiu o download de 178 projetos de Lei. A partir 

da leitura inicial das propostas, orientada pela pergunta “a proposição trata da violência 

psicológica no âmbito da LMP?”, vislumbramos que 70 documentos não respondiam 

positivamente à pergunta, razão pela qual foram excluídos do corpo empírico. 

Em parte considerável desses documentos excluídos, as palavras “violência” e 

“psicológica” foram empregadas em estatutos protetivos vigentes como o Estatuto do 

Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente ou se atrelaram à leis e campanhas LGBT 

e à propostas de combate à violência política contra a mulher. 

Os 108 documentos restantes abordavam a violência psicológica no âmbito da 

LMP. Entretanto, um segundo refinamento se mostrou necessário: percebeu-se que, na 

maioria dos documentos, a violência em comento se fazia presente em decorrência de 

citação de artigo da LMP sem, entretanto, justificar a propositura. 

Por essa razão, o segundo filtro foi orientado pela pergunta “a VPM é a 

justificativa da propositura?”. A resposta foi positiva apenas para 35 proposições, nas 

quais a existência da VPM e/ou a necessidade de combatê-la e/ou proteger a mulher da 

referida violência era o principal fundamento da proposta da inovação legal. 

O resultado da análise desses 35 projetos de lei é descrito no capítulo 03 desta 

pesquisa, em que abordamos as mobilizações legislativas em torno do conceito de VPM 

em torno das categorias “propostas criminais” e “propostas não-criminais”.  

 

CAPÍTULO 02: O DIREITO COMO INSTRUMENTO DE MUDANÇA SOCIAL: 

MOBILIZAÇÃO LEGAL E A LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

2.1 A Lei Maria da Penha como instituição social, histórica e conflituosamente 

construída 

 

 Nas últimas quatro décadas - elegendo-se como marco a CEDAW, enquanto 

primeiro tratado internacional específico de direitos humanos das mulheres -, organismos 

internacionais e diversos países, provocados pelos movimentos feministas, tonificaram 

uma progressiva agenda de reconhecimento e reafirmação dos direitos das mulheres. 

 Tratou-se da corporificação de uma longa e necessária empreitada institucional à 

concretização de um dos objetivos fundamentais para o pleno desenvolvimento social, 

mediante a instituição de políticas públicas afirmativas e alterações legislativas com o fito 

de erradicar as desigualdades de gênero e coibir as violências domésticas e familiares, 
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conforme se depreende do atual Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, da Agenda 

2030 da ONU, que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas. 

 Nesse contexto, a discussão sobre a necessidade de juridificação específica das 

violências doméstica e familiar contra a mulher (VDFM) ganhou fortes cores, como 

expressão daquilo que Vera Regina Andrade (2003, p. 83) denominou “publicização-

penalização do privado”, cujo objetivo era deslocar para a categoria de problema público-

formal, por meio do direito penal, aquilo até então concebido como privado e relegado ao 

controle informal da família, da comunidade e da igreja38. 

 Assim, a partir do slogan ño pessoal é político” (VARIKAS, 1997; 

SARDENBERG, 2018), parte dos movimentos feministas buscaram uma abordagem 

pública e jurídica do problema, sob a insígnia da igualdade, da liberdade, dos direitos 

humanos e da responsabilização do agressor. 

 Nessa caminhada, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará - 1994) foi o primeiro 

instrumento internacional que buscou definir a violência contra a mulher e estabelecer o 

direito de a mulher viver uma vida sem violência, sugerindo aos Estados-membros a 

incorporação de “normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam 

necessárias para prevenir, punir e erradicar” (art. 7, “c”) a referida violência. 

 Esse trabalho de redefinição ou qualificação da VDFM enquanto violação de 

direitos humanos, conforme conta a socióloga e cientista política Jacqueline Pitanguy 

(2011, p. 30-32), foi fruto da Conferência Internacional de Direitos Humanos da ONU, 

realizada em Viena, em 1993, diante da forte mobilização de grupos de mulheres em torno 

do lema “A Violência contra a Mulher é uma Violação dos Direitos Humanos”. 

 A disputa por reconhecimento, continua a autora, redefiniu, naquele momento, a 

“arquitetura dos direitos humanos”, ao passo que a gramática dos direitos humanos se 

restringia à relação indivíduo-Estado, deixando de fora a VDFM. Até a referida 

 
38 Sobre as abordagens estatais, comunitárias e religiosas da VDFM, Sally Engle Merry (2001) coloca como 

esse tipo de violência por muito tempo foi compreendida em termos privados, sob uma perspectiva tendente 

a privilegiar a autoridade do marido e a manutenção do casamento, sob argumentos religiosos. Tal contexto 

contribuía, em alguma medida, para a inefetividade do sistema de justiça e para a inércia do Poder 

Legislativo. Segundo a autora, somente a partir do momento em que a VDFM passa a ser vista por meio de 

uma abordagem jurídica, coloca-se em pauta questões como igualdade de gênero, criminalização do 

agressor, direito à separação, mulher como titular de direito de não ser agredida e VDFM como uma questão 

pública. 
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Conferência, o que acontecia “intramuros, dentro de casa, entre indivíduos privados, não 

fazia parte” dessa gramática. 

 No mesmo ano da Convenção de Belém do Pará (1994), o Relatório da 

Conferência Internacional sobre população e Desenvolvimento (Plataforma de Cairo) 

reforçou a necessidade de implementação e cumprimento das leis nacionais e convenções 

internacionais para combate efetivo às discriminações e violências de gênero e, em 1995, 

a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher 

(Declaração de Beijing), em seu item 124, apontou o dever dos Estados de aplicar, rever 

e analisar periodicamente a legislação pertinente “a fim de assegurar sua eficácia para 

eliminar a violência contra a mulher, pondo ênfase na prevenção da violência e na 

perseguição dos infratores”. 

 Nessa conjuntura, como se vê, a busca pelo Direito, sobretudo pelo direito penal39, 

ganhou papel de destaque no enfrentamento das violências domésticas e familiares, 

iluminando a relevância dos direitos tutelados e reiterando seus titulares enquanto sujeitos 

de direito40. 

 A utilização estratégica da gramática dos direitos humanos converteu-se “no 

denominador comum das diversas identidades e experiências femininas” (MACIEL, 

2011, p. 102)41 e possibilitou, assim, ao despir preferências, posições e ideologias 

conflitantes, a coesão necessária para o litígio estratégico transnacional42 e para a 

confecção do anteprojeto da Lei, pelo Consórcio de Organizações Não-Governamentais 

Feministas, que resultaria, mais tarde, no texto da LMP. 

 Possibilitou ainda, em um segundo momento, que fossem barradas mudanças no 

texto, ao longo da atividade legislativa, como foi a disputa em torno da (in)aplicabilidade 

da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) aos crimes contra a mulher no âmbito 

 
39 Débora Maciel (2011, p. 106) aponta que, no Brasil, “o repertório do Direito Penal constituiu [...] um 

poderoso recurso normativo e instrumental para dar visibilidade pública à temática, comprometendo 

sociedade e Estado na regulação e na contenção das atitudes violentas”. O poder simbólico ou 

comunicacional da criminalização pode ser percebido nas lições de Jorge de Figueiredo Dias (1999, p. 78) 

segundo o qual a legítima intervenção penal deve estar calcada na dignidade penal e na carência de tutela, 

isto é: proteger penalmente um bem jurídico é atribuir a ele o maior valor social disponível (dignidade) e 

reconhecer a insuficiência de outros instrumentos públicos ou privados para sua tutela (carência). 
40 No que tange à noção de sujeito de direitos e sua relação com a dignidade da pessoa humana nos marcos 

de gênero e raça, ver: Camilla de Magalhães Gomes (2019). 
41 O historiador Samuel Moyn (2012, p. 170-175) sugere que há uma concepção de direitos humanos, 

originado em meados dos anos 70, que pode ser traduzida como um vocabulário “neutro” e mobilizado para 

a transformação social, sendo estratégico para denunciar violências e instrumental para criar grandes 

coalizões que transcendem posições políticas. 
42 Caso 12.051, da CIDH: Maria Da Penha Maia Fernandes x Brasil. Disponível em: 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm. Acesso 22 jun. 2020. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
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doméstico e familiar, sob o argumento de que violações aos direitos humanos, como é a 

VDFM, não poderiam ser processadas e julgadas em um rito processual desenhado para 

crimes de menor potencial ofensivo43, o que restou bem sucedido conforme o texto final 

da LMP que afastou tais delitos dos Juizados Especiais44, comunicando à sociedade a 

gravidade das infrações45. 

 A LMP, desse modo, configura uma das vitórias mais significativas dos 

movimentos das mulheres em torno da questão da violência de gênero, ao passo que ela, 

como sublinham Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho (2011, p. 143), sistematiza 

em “um estatuto único as conquistas históricas do feminismo”, conforme: 

Nesses quarenta anos de luta, importantes progressos podem ser percebidos. 

Dentre os mais significativos, é possível citar (a) a criação de Delegacias 

Especializadas no Atendimento a Mulheres (DEAMs) e sua incorporação 

como política pública; (b) a reforma da legislação com a inclusão da violência 

doméstica como circunstância agravante ou qualificadora de crimes, sobretudo 

nos de lesão corporal; e consequentemente (c) a mudança na interpretação 

doutrinária e jurisprudencial dos crimes praticados com violência doméstica; 

(d) a alteração na interpretação doutrinária e jurisprudencial da tese da legítima 

defesa da honra nos crimes de adultério; (e) a revogação de inúmeros tipos 

penais discriminatórios, como os crimes de atentado violento ao pudor, de 

atentado violento ao pudor mediante fraude, de sedução, de rapto violento ou 

mediante fraude e de rapto consensual, inclusive a revogação do próprio delito 

de adultério; (f) a modificação na redação do crime de estupro, englobando a 

anterior tipicidade do atentado violento ao pudor; (g) a revogação do 

dispositivo que permitia a extinção da punibilidade com o casamento da vítima 

com seu ofensor nos crimes sexuais. Por outro lado, (h) a definição de inúmeras 

medidas protetivas, como o afastamento do cônjuge violento do lar, colaborou 

para fomentar uma nova cultura jurídica no que diz respeito à violência contra 

mulheres e meninas no Brasil. A trajetória de lutas, porém, foi consolidada 

com a publicação, em 2006, da Lei Maria da Penha. Fruto do esforço do 

movimento de mulheres brasileiro no sentido de sistematizar em um estatuto 

único as conquistas históricas do feminismo [...]”. 

 

 Indo um pouco além, é possível dizer que que o sucesso na promulgação da LMP 

está inserido em um contexto maior de disputas e reconhecimento por meio do Direito, 

que passa pela luta pelo reconhecido do direito ao voto, que avançou em 1932; pelas 

derrogações do Código Civil de 1916, operadas, sobretudo, por marcos normativos como 

o Estatuto da Mulher Casada (1962) e a Lei do Divórcio (1977); pelas conquistas na 

 
43 Lei 9099/95, art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 

Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 

cumulada ou não com multa. 
44 LMP, art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
45 Sobre a disputa em torno da Lei 9.099/95, ver Tatyane Guimarães Oliveira (2017). 
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CF/88, viabilizadas pelo movimento organizado das mulheres, que ficou conhecido como 

Lobby do Batom etc. Sobre essa temática, Larissa Margarido (2020) bem sistematiza a 

batalha política das mulheres brasileiras, desde a década de 70 até os dias atuais, com 

vistas à erradicação das violências de gênero. 

 Nota-se, portanto, que as mudanças legislativas foram graduais, caminhando para 

a construção de um arcabouço legal que busca alterar o estado de coisas de submissão e 

desigualdade ao qual as mulheres estavam submetidas e que encontrou tratamento mais 

sistemático por meio da LMP, enquanto legislação de proteção integral. 

 Nesse contexto, ainda é possível apontar que a LMP sofreu uma série de alterações 

pontuais a partir de 2017, entre as quais destaca-se a criminalização do descumprimento 

de medidas protetivas de urgência em 2018. Além disso, o Código Penal criminalizou três 

condutas intimamente ligadas à VDFM, quais sejam o feminicídio, em 2015, enquanto 

circunstância qualificadora do art. 121, CP, e mais recentemente a perseguição (art. 147-

A, CP) e a violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) em 2021. 

 Por essa breve incursão, buscamos situar a LMP dentro de um campo de 

mobilização do direito que se encontra em constante construção e disputa por marcos 

normativos que possam levar à erradicação da VDFM. 

 A disputa, porém, não se encerra com o reconhecimento legislativo, na medida 

em que, a partir da promulgação da lei, abre-se novos espaços para discutir questões afetas 

à interpretação e aplicação da lei: o processo judicial é uma arena de disputa dogmática, 

regida pelo princípio argumentativo, com vistas a consagrar determinada interpretação e 

visão de munda (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012). 

 

2.2 A LMP enquanto expressão de um Direito Regulativo ou Útil 

 

 A LMP além de constituir um exemplo da mobilização do direito por 

reconhecimento e mudança social, constitui também um paradigma daquilo que o saudoso 

jurista e sociólogo espanhol Manuel Calvo García (2007) denominou como Direito 

Regulativo (ou Útil). Dito de outra forma, a LMP, além de buscar a mudança social por 

meio do Direito, buscou alterar a própria “fisionomia” do Direito. 

 O Direito Regulativo, para García (2007, p. 08), é o resultado da transição da ideia 

clássica (liberal) de Direito enquanto “sistema normativo formal composto por regras 

cujo objetivo é assegurar negativamente a liberdade dos membros de uma comunidade e 

proporcionar modelos de relação social” para a aproximação da noção de Direito como 
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“instrumento de intervenção social”, cujo objetivo é o fomento, promoção e 

asseguramento de valores e interesses sociais pela legalização das relações sociais e 

estabelecimento de obrigações ao poder público. 

 Segundo o autor (2007, p. 08), a aposta no Direito como ferramenta para mudança 

social (enquanto característica de um Estado intervencionista46) tem realizado mudanças 

significativas nos postulados sobre os quais a própria mentalidade jurídica se assentou 

durante décadas e, no caso da VDFM, não tem sido diferente. 

 Na mentalidade jurídica tradicional, o Direito é (a) racional, na medida em que se 

constitui enquanto “sistema diferenciado e independente das necessidades econômicas e 

sociais que determinam sua existência”; (b) formal, pois é “criado e aplicado à margem 

de imperativos éticos, regras utilitárias ou de conveniência e postulados políticos”; e (c) 

neutro, uma vez que, diante de tais características, respeitaria os postulados liberais de 

não intervenção estatal (GARCÍA, 2007, p. 07). 

 O Direito, sob essa configuração, limitar-se-ia a “garantir uma estrutura mínima 

de expectativas para que a ação responsável dos indivíduos pudesse desenvolver-se com 

liberdade e segurança” (GARCÍA, 2007, p. 08). 

 Porém, esse modelo tradicional/liberal, segundo García (2007, p. 16), não é capaz, 

pelas suas próprias características, de fazer frente às necessidades e demandas sociais, 

uma vez que estas reclamam “a utilização do sistema jurídico para intervir nos sistemas 

sociais primários e corrigir os desequilíbrios existentes ou fazer frente aos ‘riscos 

sociais’”. Para o autor (2007, p. 09),  

a utilização do Direito como meio gera uma profunda “legalização” ou 

“colonização” da sociedade civil e determina o desenvolvimento de um novo 

tipo de Direito: o “Direito Útil” ou “Direito Regulativo”. Esse Direito Útil ou 

Direito Regulativo se caracteriza por estar profundamente influenciado por 

critérios e determinações de natureza material: econômicas, políticas, 

axiológicas, técnicas, dentre outras. [...] Esse modelo caracterizado pela 

orientação substantiva do Direito para fins regulativo e resultados práticos – 

responsive Law – iria se diferenciar dos dois estados anteriores – o Direito 

“repressivo”, característico do início da modernidade, e o Direito “autônomo”, 

apoiado no princípio da legalidade e o formalismo jurídico. 

 

 
46 Segundo Manuel Calvo García (2007. P. 17-18), a primeira onda regulativa centrou-se no âmbito 

econômico, sendo resposta à crise de 1929. Uma segunda onda, por volta da década de 60, focalizou no 

âmbito social, cuja intervenção buscou “proteger os cidadãos estabelecendo pautas de comportamento 

obrigatórias para os agentes econômicos e sociais privados e submetendo suas atuações a um controle 

público permanente”, como proteção da saúde, da segurança, do meio ambiente etc. Para o autor, essa 

“regulação social” se aproxima do “fenômeno mais geral da legislação compensatória à promocional do 

Estado-providência”. 
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 Essa nova configuração do Direito, continua o autor, aponta para um “novo estado 

evolutivo na cadeia jurídica” ou para o surgimento de um “novo paradigma na evolução 

legal”, no qual “o deslocamento do Direito do âmbito racional formal sonhado pelo 

liberalismo para novas formas de racionalidade ‘material’ implica, além do mais, em 

mudanças importantes do ponto de vista das dinâmicas jurídicas orientadas à realização 

e aplicação do Direito”. 

 Para o autor, um Direito Regulativo traz consigo níveis de complexidade tão 

profundos que “ultrapassam amplamente os limites do modelo de adjudicação sobre os 

quais se baseia a teoria da decisão jurídica tradicional”, de modo que a atividade jurídica 

borra os limites metodológicos liberais, como é o caso da subsunção dedutiva (GARCÍA, 

2007, p. 09). 

 Exige-se, para além dos métodos liberais de aplicação do direito, uma “ação social 

positiva, direta e juridicamente obrigatória para os poderes públicos” (GARCÍA, 2007, p. 

19), pois sem uma intervenção ativa para sua realização, sem haver a articulação de meios 

normativos, planos e políticas sociais adequadas, a Lei, no contexto do Direito 

Regulativo, não será eficaz (GARCÍA, 2007, p. 112). 

 Significa dizer que “a realização do Direito Útil ou Regulativo só é concebível em 

termos de execução de políticas públicas encaminhadas para conseguir resultados em 

sintonia com os valores, objetivos e interesses sociais” para os quais a norma foi criada. 

Para que essas políticas sejam executadas não basta a judicialização, faz-se necessária a 

administrativização do problema a ser enfrentado. O desafio, portanto, deixa de ser 

meramente a aplicação do Direito em sua acepção tradicional para abarcar a 

implementação do Direito, ou seja, a mobilização de um “conjunto de ações que diverge 

do que seria a mera aplicação da lei na perspectiva de teoria jurídica tradicional” 

(GARCÍA, 2007, p. 113).  

 Nesse contexto, tem-se um forte deslocamento da “dinâmica jurídica da 

adjudicação à realização de políticas – policies – regulativas” que se dá a partir da criação 

e implementação de um “marco jurídico-burocrático de intervenção que assuma o 

desenvolvimento dos programas e aplicação das normas de proteção e promoção dos 

valores” perseguidos pela Lei (GARCÍA, 2007, p. 21)47.  

 
47 A busca pelos objetivos anunciados pela Lei, no âmbito do direito regulativo, envolve, segundo García 

(2007, p. 111), “processos complexos de implementação nos quais um amplo conjunto de operadores — 

legais, sociais e terapêuticos — e critérios discricionários terão de ser levados às decisões a serem tomadas. 

[...] A realização do direito regulativo não é só complexa, como também é custosa. Nesse sentido, o 

processo de implementação da nova legislação [...] exige a ‘mobilização’ de amplos meios econômicos, 
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 É nesse cenário que García mapeia a experiência jurídica do seu país (Espanha), 

no âmbito da VDFM, apontando justamente para a transição de um modelo jurídico 

tradicional/liberal de controle social por meio da punição criminal para um arranjo 

jurídico complexo que articula normas e políticas públicas dirigidas a prevenir as 

agressões e proteger as mulheres. Segundo autor (2007, p. 113),  

O intervencionalismo penal foi a alternativa que perdurou durante muito tempo 

frente à violência doméstica e de gênero. A resposta penal teve como 

finalidade, por um lado, construir o problema da violência familiar e de gênero 

como um problema público e tornar evidente a censura social e moral mediante 

sua sanção jurídica e, por outro, castigar os agressores com fins diversos, que 

vão desde neutralização dos agressores até a prevenção penal cautelar, 

passando pelas funções simbólicas vinculadas ao castigo dos atos de violência 

de gênero. 

 

 A ineficácia do modelo exclusivamente punitivo, porém, levou os movimentos 

feministas e de mulheres a exigir intervenções mais amplas e não apenas reativas, 

contexto em que surgiram propostas para uma lei integral, que excede “definitivamente 

os limites do marco jurídico-penal e adentram no terreno das políticas de controle e 

integração social vinculadas ao desenvolvimento do Estado social”. Mesclam-se, nessa 

proposta, meios de prevenção primária, secundária e terciária, alinhados a uma ideia de 

proteção integral da mulher (GARCÍA, 2007, p. 113). 

 Uma Lei integral - como é a Lei espanhola estudada por García e é, também, a 

LMP - propõe-se, desse modo, a desenvolver e implementar – para além da punição 

criminal - um arranjo normativo tendente a incidir sobre “as próprias causas que geram 

os riscos sociais para evitar condutas e situações de risco”, bem como para detectar 

precocemente e intervir eficazmente caso os riscos já existam. 

 Nessa esteira, Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho (2011, p. 144), 

assinalam que a “integralidade no tratamento da violência doméstica prevista na Lei 

Maria da Penha diz respeito à aliança entre as medidas assistenciais, as de prevenção e as 

de contenção da violência, além do vínculo da esfera jurídica com os serviços de 

assistência em rede”.  De tal modo, continuam a autora e o autor,  

Diferentemente da expectativa tradicional dos atores do campo jurídico-penal, 

a Lei 11.340/06 estabelece um catálogo extenso de medidas de natureza 

extrapenal que amplia a tutela para o problema da violência contra mulheres e, 

 
institucionais, técnicos e humanos para assegurar que se logre os fins e objetivos previstos. Sem as dotações 

orçamentárias adequadas; os desenho e impulso de políticas públicas e programas de intervenção; a criação 

ou adaptação de aparatos e infraestruturas de intervenção; a incorporação ou formação de peritos; o 

estabelecimento de controles positivos e negativos, e as avaliações pertinentes, [as mudanças] gerarão 

poucos resultados”. 
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ao mesmo tempo, transcende os limitados horizontes estabelecidos pela 

dogmática jurídica. [...] o estatuto se desvincula daquele campo nominado 

exclusivamente como penal e cria um sistema jurídico autônomo que deve ser 

regido por regras próprias de interpretação, de aplicação e de execução da Lei 

(CAMPOS e CARVALHO, 2011, p. 144). 

 

 Essas características, segundo García (2007, p. 76), implica no desenvolvimento 

de estruturas jurídicas que “antecipam a conduta criminosa por meio de uma intervenção 

preventiva e dos mecanismos correspondentes de controle positivo e negativo” e isso 

obriga aqueles/as implicados/as na implementação da Lei a “ir além do controle social 

tradicional, uma vez que os limites do sistema penal se chocam em muitos pontos com as 

demandas de intervenção preventiva”. 

 Por essa razão, uma lei integral possui o condão de levar à “administrativização” 

das medidas destinadas ao combate da VDFM, na medida em que o foco em políticas 

preventivas “provoca a ampliação das margens de intervenção jurídica e uma certa 

translação dos mecanismos de atuação da esfera judicial à esfera da administração ou à 

própria mudança das pautas de intervenção judicial” (GARCÍA, 2007, p. 106). 

 Significa dizer que a exigência de um Direito capaz de intervir nos sistemas 

primários e secundários com o fito de “corrigir desequilíbrios, realizar valores e objetivos 

sociais ou enfrentar riscos” sobrecarrega os elementos legais tradicionais, induzindo a 

uma “mudança substancial na fisionomia do direito que coloca em questão a 

racionalidade formal do direito e introduz mudanças substanciais na dinâmica da 

realização do direito” (GARCÍA, 2007, p. 106). 

 As legislações de proteção integral, no âmbito da VDFM, segundo o autor, 

mostram claramente algumas dessas mudanças substanciais do Direito, que são 

características do Direito Regulativo, como é o caso da já mencionada materialização. 

 A referida materialização decorre do fato de que as políticas sociais desenvolvidas 

contra a violência de gênero terem se fundamentado na existência de assimetrias de poder 

e discriminação em face do feminino. Assim, as políticas públicas devem propor um 

tratamento desigual com forma de buscar a igualdade material. Essa característica, 

sobretudo quando alcança o campo do direito penal, é objeto de crítica daqueles adeptos 

à tradição jurídica liberal, que enxergam ali uma violação do princípio da igualdade 

perante a lei e a falência da generalidade da norma. 

 Todavia, García (2005, p. 43) salienta que a dita “falência da generalidade da 

norma” não causa alarde do ponto de vista do Direito Regulativo, pois a  
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materialização do jurídico ocorre como consequência inerente de um "direito 

útil" - orientado para fins - no qual as intervenções [...] são promovidas com 

base no pertencimento a um grupo ou à noção de risco social. [...] A lei 

regulatória realiza valores, objetivos e interesses sociais. Estamos, portanto, 

diante de um direito "materializado" a partir de suas raízes mais profundas, a 

partir de seu próprio objeto (GARCÍA, 2005, p. 43). 

 

 Como consequência dessa materialização é possível apontar, também, como 

caraterística do Direito Regulativo a “perda de autonomia do jurídico”, uma vez que, 

segunda García (2005, p. 43), para se alcançar os fins pretendidos pela Lei é necessário 

incorporar ao Direito “o conhecimento científico-social e técnico, radicalmente alheio à 

dogmática jurídica, ao conteúdo das normas", pois somente com a abertura do Direito a 

outras disciplinas é possível “avaliar as condições que possibilitam ou obrigam a 

intervenção", ou seja, o Direito deixa de ser suficiente (ou deixa de se passar por 

suficiente) para alcançar a eficácia pretendida pela reforma. Requer-se uma atuação 

abrangente e interdisciplinar que seja capaz de contemplar a proteção integral. 

 Outra característica apontada pelo autor (2005, p. 47) é a “abertura de espaços de 

discricionariedade e de legitimidade material nas decisões judiciais”, na medida em que 

a materialização do Direito introduz no sistema jurídico amplas margens de flexibilidade 

em ações que visam alcançar resultados de acordo com os objetivos pretendidos, 

aumentando a discricionariedade e promovendo uma “abertura de dinâmica jurídica [...] 

a critérios axiológicos, social e terapêutico". Essa característica é justificada pelo fato de 

que as considerações abstratas e racionalidade formal características do direito tradicional 

tendem a impedir “a abertura de espaços necessários à intervenção preventiva efetiva”, 

pois não reconhecem as assimetrias de poder e desigualdades estruturais. 

 Segundo García (2005, p. 48), 

A avaliação do risco deve ser realizada por especialistas sociais e como uma 

questão empírica. [...] a esse tipo de decisão, como já apontamos em termos 

gerais, a legitimidade fornecida por critérios científicos ou terapêuticos é 

claramente sobreposta a considerações abstratas e formais racionais. 

  

 De acordo com García, essas transformações no que toca ao modelo jurídico 

tradicional é motivo de desconcerto, pois  

O padrão jurídico que promove o desenvolvimento dos mecanismos de 

controle e integração social em relação à violência de gênero é dificilmente 

assimilável pelos juristas acostumados com a metodologia do formalismo legal 

e, consequentemente, esses podem ser incapazes de aceitar ideológica como 

cientificamente as novas formas e dinâmicas do Direito (GARCÍA, 2005, p. 

53). 
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 Esse modelo, continua García (2005, p. 54), pode “gerar tensões garantistas e 

quebras de princípios jurídicos tradicionais” e, por isso, “alguns juristas têm se 

manifestado não quanto aos objetivos almejados, mas quanto à forma de alcançá-los”. 

 No caso da LMP, os meios e formas eleitos para a promoção da mudança social 

justificaram, em parte, a disputa em torno do reconhecimento da (in)constitucionalidade 

da Lei (ADC 19 e ADI 4424). Conforme relata Marta Machado et al. (2013) e Marta 

Machado e Mariana Prado (2021), a operacionalização da LMP gerou controvérsias entre 

os/as aplicadores/as do direito, sobretudo no que diz respeito à vedação da aplicação dos 

institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 – que já havia sido objeto de disputa no 

processo legislativo - e quanto ao regime de processamento do crime de lesão corporal 

leve que retornou a ser, no caso da LMP, de ação penal pública incondicionada, 

dispensando a necessidade de consentimento da mulher para abertura e processamento 

criminal do caso. 

 Note-se que, entre as diversas inovações trazidas pela LMP, a irresignação pairou, 

sobretudo, sobre a modificação da parcela mais liberal/tradicional do direito: o campo 

criminal. Se de um lado, alguns/algumas julgadores/as tendiam a sustentar a 

inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei ao argumento de que as medidas 

violariam o princípio da igualdade, entendida como igualdade formal; de outro lado, o 

Supremo Tribunal Federal ao analisar as ações constitucionais propostas para dirimir as 

controvérsias em torno do tratamento diferenciado às mulheres relembrou o quadro de 

desigualdade e violência ao qual as mulheres estão submetidas e como a LMP seria um 

instrumento que busca a igualdade, em sua dimensão material. 

 O reconhecimento legislativo da necessidade de intervenção por meio de uma lei 

integral e a declaração judicial de sua constitucionalidade foram, todavia, apenas os 

primeiros passos. Conforme colocam Marta Machado e Olívia Guaranha (2020, p. 28), 

“as batalhas político-jurídicas, mesmo após vitórias no legislativo, transitam para o 

campo da aplicação da lei e dos desenhos institucionais”, âmbito no qual as “disputas por 

interpretações [...] impactam diretamente na finalidade da política pública”, conforme 

veremos a seguir. 

 

2.3 Os desafios para implementação da Lei Maria da Penha 
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A implementação da LMP, enquanto manifestação de um Direito Regulativo, 

reclama – para a produção da mudança social almejada -, de um lado, custos financeiros 

que envolvem estrutura e pessoal e, de outro lado, mudanças na mentalidade e nas formas 

de perceber o fenômeno e de atuar dos agentes jurídico-institucionais implicados na 

implementação da Lei (GARCÍA, 2007, 112). 

A partir das análises de Carmen Hein de Campos (2015a e 2015b) sobre as 

conclusões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência contra a 

Mulher, criada pelo Congresso Nacional Brasileiro em 2012, para avaliar a aplicação da 

Lei Maria da Penha no país, é possível visualizar que o Brasil tem encontrado obstáculos 

nesses dois planos (estrutura e forma de atuação). Segundo a autora, os principais 

problemas encontrados pela Comissão foram: 

a precariedade da rede de serviços e o reduzido número de juizados 

especializados em atendimento às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar; o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal 

Federal que proíbe a aplicação da suspensão condicional do processo; a 

resistência de operadores/as do direito em entender a proposta da nova lei e 

romper com a lógica familista e o insuficiente orçamento para o 

desenvolvimento e a manutenção das políticas públicas de enfrentamento a 

essas situações de violência (CAMPOS, 2015a, p. 519). 

 

 Para Campos (2015a, p. 519), os resultados da CPMI permitem concluir que (a) 

há pouco investimento por parte do poder público em políticas específicas para o combate 

da VDFM e que (b) a plena implementação da LMP depende, para além de uma “política 

orçamentária de gênero” e da articulação entre os poderes públicos, de uma nova 

compreensão jurídica do fenômeno por aqueles/as implicados/as na aplicação da Lei48. 

 Nota-se, assim, que a conclusão toca os dois pontos aos quais Manuel Calvo 

García (2007) chama atenção: 

(i) A realização do Direito Regulativo ultrapassa os limites da atividade jurídica 

tradicional e exige um complexo e custoso processo de implementação de uma 

atividade administrativizada. 

(ii) O afastamento da legislação dos pressupostos tradicionais do Direito (liberal) 

para um direito orientado a fins (materializado, em oposição a uma 

 
48 Os resultados da CPMI indicaram que alguns/algumas magistrados/as (a) insistiam em aplicar a 

suspensão condicional do processo, vedada pela LMP com chancela do STF; (b) induziam a realização da 

audiência destinada à renúncia à representação, prevista no art. 16, LMP e (c) valiam-se de interpretações 

sexistas e discriminatórias na aplicação da Lei (BRASIL, 2013, p. 1037-1041). 
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racionalidade formal) exige mudança da forma de perceber e operar o Direito 

por parte daqueles que o aplicam, no âmbito do Poder Judiciário. 

 

 No que toca ao primeiro ponto, ao discorrer sobre o processo de implementação 

da rede de atendimento, a partir dos resultados da CPMI, Campos (2015b, p. 402) aponta: 

A perspectiva da complexidade da violência doméstica e familiar assumida 

pela referida lei fez com que apostasse em tratamento integral, mas dependente 

de ações articuladas entre as diversas instituições públicas federais, estaduais 

e municipais e com as organizações da sociedade civil, isto é, da rede de 

atendimento. Uma das constatações, conforme diagnosticado pela CPMI e 

outros estudos, é o fato de que as redes são diversificadas e, em geral, mais 

pessoalizadas que institucionalizadas. A sua existência é mais visível nas 

capitais, onde também apresentou grau maior de desarticulação ou pouca 

comunicação. Os serviços também sofrem com a precária estrutura física e 

ausência de profissionais, a exemplo das DEAMs e Centros de Referência. As 

casas-abrigo tornaram-se espaços vazios, lugares mais identificados com 

violência do que proteção e despreparados para a nova demanda da violência 

originada do tráfico. A dificuldade de acesso à rede é um obstáculo para o 

acesso à justiça para mulheres negras, ribeirinhas, pomeranas, da mata, 

indígenas etc. Sua superação depende sem dúvida de mais recursos, mas 

também do esforço e aposta política dos agentes estatais na sua 

implementação. 

 

 A necessidade de “esforço e aposta política dos agentes estatais” é um ponto 

importante para compreender parte do fracasso da implementação da rede em algumas 

regiões. Marta Machado e Mariana Mota Prado (2021, p. 16) indicam que, mesmo quando 

havia verbas disponíveis para implementação, conforme registra o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, as transferências dos recursos da União 

para alguns estados e municípios acabavam, por vezes, barrados por conta de seus 

gestores não cumprirem os requisitos para receber esses fundos, muitas vezes por “pura 

resistência, dado que alguns governos concebiam a violência contra as mulheres como 

um problema menor e privado”, outras por “obstáculos culturais, como funcionários 

públicos que implementaram versões distorcidas das políticas prescritas - por exemplo, 

protegendo família e crianças em vez das mulheres”, o que acabava por prejudicar o 

processo de implementação da rede nessas localidades. 

 Já no que toca à necessidade de mudança na forma de perceber e operar o direito, 

Campos (2015a, p. 530) coloca que a efetividade da lei depende “da superação de velhos 

paradigmas jurídicos que nortearam, por séculos, a doutrina e a jurisprudência 

brasileiras”. Superar algo que, por séculos, orienta tais práticas, porém, não é trivial. 
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 Ademais, é possível assinalar que esses dois fatores (estrutura institucional e 

forma de atuação jurisdicional) não podem ser compreendidas, como advertem Marta 

Machado e Mariana Mota Prado (2021, p. 04-05), como “conversas paralelas e não 

relacionadas”, na medida em que a ausência de instituições adequadas pode impactar na 

forma de aplicação/implementação do Direito e a permanência da forma tradicional de 

aplicação do direito pode resultar em desestímulos para a reforma das instituições, 

conforme proposto pela LMP49. 

 Na próxima seção, abordaremos a questão sensível das medidas protetivas de 

urgência (MPU) como uma temática representativa das resistências da práxis 

jurisdicional/institucional frente ao novo paradigma que a LMP erige.  

 

2.3.1 A atividade jurisdicional: o caso das medidas protetivas de urgência 

  

 A aplicação das medidas protetivas de urgência é um exemplo de como algumas 

inovações jurídicas levaram alguns/algumas aplicadores/as do direito a ora relutarem para 

cumprir a Lei, ora manipularem-na para adequá-la à “perspectiva jurídica tradicional”.  

 Carmen Hein de Campos (2017), Marta Machado e Olívia Guaranha (2020) e 

Thiago Ávila (2019) tomam, em maior ou menor grau, o referido instituto como um 

retrato da resistência do tradicional às inovações legais feministas. 

 Segundo Campos (2017, p. 13-14), as medidas protetivas são inovações no 

sistema jurídico brasileiro dado que se apresentam como um “mecanismo rápido, de fácil 

acesso e de proteção imediata às mulheres”. Pelas suas características e finalidade, as 

medidas protetivas não exigem o registro de um boletim de ocorrência e/ou a produção 

de provas, valorizando, dentro da perspectiva de proteção integral e das características da 

VDFM, a palavra da mulher. 

 
49 Sobre esse ponto, Marta Machado e Mariana Mota Prado (2021, p. 05 e 31) chamam atenção para a 

necessidade de olhar para o contexto da LMP a partir de uma visão de modularidade. Pois, existe 

“complexas interconexões entre o direito e as instituições para a promoção da igualdade de gênero”. 

Segundo as autoras, “modularidade concebe o direito e as instituições como módulos que podem ser 

combinados de diferentes formas, e ser utilizados para uma variedade de propósitos. Essa visão assume que 

o funcionamento isolado é possível, mas não necessário. Em alguns casos, ao operarem em conjunto, o 

direito e as instituições podem reforçar um ao outro, impulsionando resultados. Ao mesmo tempo, essa 

visão desconsidera a possibilidade de que o direito e as instituições sejam completamente independentes, 

como sugerido pela visão independente. Ao invés disso, o pressuposto é que o direito e as instituições estão 

conectados e seus resultados são relacionados, embora não sejam interdependentes”. Essa é a realidade 

proposta pela LMP: a configuração institucional proposta pela Lei e a forma de aplicação do direito devem 

se informar e se complementar reciprocamente para a obtenção dos resultados almejados. 
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 Todavia, “a burocracia e o tradicionalismo jurídico tem obstado sua eficácia”: a 

postura do Poder Judiciário tem se mostrado protelatória, ignorando o caráter de urgência 

e sobrecarregando as mulheres com um “ônus argumentativo e probatório” não exigido 

pela Lei e de difícil superação dada a própria natureza da VDFM50. 

 Segundo Carmen Hein de Campos (2017, p. 15), 

Os obstáculos para a concessão das medidas, especialmente a exigência de 

provas e testemunhas, revela uma operacionalidade jurídica que não sai dos 

“limites da casa patriarcal”, para usar a expressão de Lauretis (1994) e tenta, 

de todas as maneiras, conter e confinar a Lei Maria da Penha em seus domínios 

(CAMPOS, 2016). A recusa de entender que a lei possui “um sistema jurídico 

autônomo que deve ser regido por regras próprias de interpretação, de 

aplicação e de execução penal” (CAMPOS; CARVALHO, 2011, p. 144) e o 

desejo de que a lei se conforme aos padrões anteriores do processo penal 

tradicional revelam um sistema de justiça criminal que parece só ter olhos para 

si próprio, ou que gira em torno de seu próprio umbigo. 

 

 De tal modo, Campos (2017, p. 18) conclui que a resistência para aplicação das 

medidas protetivas evidencia “a permanência de uma lógica jurídica tradicional que se 

contrapõe à lógica de proteção da mulher, cuja centralidade foi dada pela LMP”. 

 Nota-se que a autora aponta a resistência e a falta de abertura do sistema de justiça 

criminal para a inovação – para o reconhecimento da autonomia do sistema jurídico da 

LMP – como os principais óbices para uma aplicação das medidas protetivas de urgência 

conforme foram concebidas pela Lei. 

 Em sentido semelhante, jogando luz sobre a persistência do tradicional (em 

oposição à inovação), Marta Machado e Olívia Guaranha (2020) fazem uma análise densa 

da questão dogmática relacionada à natureza jurídica das medidas protetivas e como as 

disputas interpretativas têm restringido o acesso das mulheres à proteção prevista pela 

LMP. 

 Para as autoras, o problema está além da falta de abertura do sistema de justiça 

criminal para o novo, mas na própria insistência no sistema criminal, que desconsidera a 

natureza híbrida da LMP. Segundo Marta Machado e Olívia Guaranha (2020, p. 17-26), 

interpretações que colocam as medidas protetivas como medidas cautelares penais, 

acessórias ao procedimento criminal e que, em razão disso, exigem que se siga a 

gramática processual penal tradicional, desnaturam a inovação legal e produzem diversos 

 
50 No mesmo sentido, Marta Machado e Mariana Mota Prado (2021, p. 25) indicam registros na CPMI de 

2012 de que “juízes estão sendo acusados de requerer mais do que é prescrito pela lei para conceder as 

medidas protetivas de urgência - por exemplo, interpelando as mulheres a produzir duas testemunhas do 

abuso -, reduzindo de modo significativo a porcentagem de mulheres que teria direito a elas”. 
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resultados prejudiciais à mulher que poderiam ser evitados a partir da compreensão da 

natureza cível das medidas protetivas. 

 As autoras, em sintonia com Thiago Ávila (2019), apontam que conceber as 

medidas protetivas como de caráter cível, autônomo e satisfativo seria a interpretação que 

melhor atende aos objetivos da LMP. Porém, a insistência no atrelamento das medidas 

protetivas ao processamento criminal está ligada à colonização da interpretação da lei 

pela lógica penal51 e tem fundo institucional, que pode ser denominado como uma espécie 

de path dependence criminal. Para as autoras, 

a leitura da lei inovadora e híbrida pela lente penal é consequência do arranjo 

institucional a que está submetida: diante do pequeno número de Juizados de 

Violência Doméstica (JVDs) implementados, a lei segue sendo aplicada por 

juízes que atuam em varas criminais, 14 anos após a promulgação da LMP 

(MACHADO e GUARANHA, 2020, p. 03). 

 

 Significa dizer que o surgimento e a persistência de divergências em torno da 

natureza jurídica das medidas protetivas podem ter decorrido do fato de que os processos 

passados conduziram à concentração da atividade decisória em juízes/as criminais, de 

modo que a prevalência da racionalidade do/a juiz/juíza criminal sobre a temática fez com 

que o caráter híbrido da Lei fosse obscurecido, em sua face cível. Sobretudo, porque, 

conforme salientam Marta Machado e Olívia Guaranha (2020, p. 09), o hibridismo da 

LMP tende a não ser “facilmente absorvido por campos dogmáticos que caminham 

separados e se definem por oposição há tanto tempo”. 

 Assim, deixar a operacionalização da Lei, preponderantemente, nas mãos de 

juízes/as habituados/as com a racionalidade criminal que permeia suas atividades é uma 

escolha que superdimensiona a face penal da Lei e possibilita a impregnação/manipulação 

dos demais institutos com tal racionalidade. 

 Essa impregnação ou manipulação dos institutos da Lei está atrelada aos custos 

de mudança (PRADO e TREBILCOCK, 2009). Marta Machado e Olívia Guaranha (2020, 

p. 29), dentro da ideia de path dependence criminal, chamam atenção para “os custos de 

se mudar certas práticas”: “juízes penais se sentem mais resguardados ao utilizar o critério 

 
51 Thiago Pierobom de Ávila (2019, p. 23) adverte que parte das resistências relativas à concessão de 

medidas protetivas decorre de um “déficit dogmático” quanto à natureza da referida medida e de seus 

parâmetros decisórios, sugerindo que é necessário “evitar a colonização do sistema protetivo pela 

racionalidade punitiva”, pois compreender as medidas protetivas enquanto “tutela de urgência de natureza 

exclusivamente cível, satisfativa, de inibição de um novo ato ilícito ou de reintegração” permitirá “uma 

substancial ampliação do espectro protetivo da LMP”. 
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de apresentação do B.O. para concessão de protetivas em vez de confiar na palavra da 

vítima”, o que romperia com o status quo, ao qual estão habituados. 

 Nesse contexto, predomina o entendimento de que as medidas protetivas são 

cautelares penais e, por conseguinte, não podem ser concedidas se não houver registro de 

boletim de ocorrência e devem ser extintas com o fim do processo (MACHADO e 

GUARANHA, 2020, p. 10). 

 Outro efeito dessa conjuntura, conforme apontam Marta Machado e Mariana 

Mota Prado (2021, p. 25), é que nos casos em que as medidas protetivas foram 

concedidas, “elas se mostraram excessivamente focadas em soluções criminais, 

especialmente em locais onde varas especializadas não foram criadas”, de modo que 

outras soluções, que compõem a proteção integral, como proteções patrimoniais foram 

negligenciadas pelo/a tomador/a da decisão, seja pela falta de treinamento, de 

familiaridade ou de disposição para empregar soluções não criminais. 

 Com a racionalidade penal perpassando a aplicação da Lei e desconsiderando, 

assim, necessidades cíveis e assistenciais da mulher, “a medida protetiva deixa de ter 

como escopo principal a proteção da mulher” para voltar-se à proteção do processo. 

 O desenho híbrido da Lei, concluem as autoras, estaria sendo “interpretado com 

as lentes do passado, que, além de formalistas e compartimentadas, não enxergam a 

realidade das mulheres” (MACHADO e GUARANHA, 2020, p. 29). 

 

2.3.2 Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero (CNJ) 

 

 Com vistas a modificar esse estado de coisas jurisdicional resistente e/ou alheio 

às questões de gênero que perpassam decisões judiciais - não só em torno das medidas 

protetivas – mas nos mais diversos campos do Direito -, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) promoveu, em 2021, a publicação do “Protocolo de julgamento com perspectiva 

de gênero”. 

 Esse documento parte da compreensão de que a interpretação e a aplicação das 

normas são capazes de produzir e reproduzir desigualdades de gênero e de que 

alguns/algumas magistrados/as se encontram incapacitados ou resistentes, entre outras 

coisas, ao novo paradigma jurídico que emerge com a LMP. 

 Algumas iniciativas institucionais já haviam surgido com a finalidade de 

sensibilizar e orientar magistrados/as em seus julgamentos, como são os casos das 

“Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as 
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Mortes Violentas de Mulheres (Feminicídios)”52 de 2016 e do documento “Julgamento 

com perspectiva de gênero: um guia prático para o Direito Previdenciário” de 2020. 

 O “Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero” – de agora em diante 

chamado apenas de Protocolo – busca propor, em um único documento, diversas medidas 

e recomendações para que magistrados/as possam julgar com perspectiva de gênero nas 

mais diversas áreas do Direito, como direito penal, do trabalho, tributário, cível, 

previdenciário etc. 

 Em sua primeira parte, destinada a uma abordagem conceitual, o documento traça 

marcos conceituais, como gênero, sexo, identidade de gênero e sexualidade, e explicita 

as profundas desigualdades que marcam a sociedade brasileira e como estas “impõem 

desvantagens sistemáticas e estruturais a determinados segmentos sociais”, bem como 

aponta para a grande influência do patriarcado na criação, interpretação e aplicação de 

um direito forjado como neutro, que, na verdade, contempla os atributos do “homem 

branco, heterossexual, adulto e de posses” (BRASIL, 2021, p. 35-36). 

 A ideia de neutralidade – que oculta as assimetrias de poder existentes –, segundo 

o Protocolo (BRASIL, 2021, p. 35-36), “reforça uma postura formalista e uma 

compreensão limitada e distante da realidade social, privilegiando o exercício do poder 

dominante em detrimento da justiça substantiva”. 

 As teorias feministas há muito tempo já colocaram em xeque a ideia de 

neutralidade da criação, interpretação e aplicação do Direito, conforme é a posição da 

jurista feminista costarriquenha Alda Facio (1992) para a qual a completude da “análise 

de gênero do fenômeno legal” deve levar em conta que a lei discriminatória não é somente 

aquela que formalmente se apresenta, mas também aquelas cujos efeitos resultem em 

discriminação. Pois, segundo a autora, 

Considerar que só há discriminação jurídica quando está na redação da lei, ou 

seja, quando está no componente formal substantivo do Direito, é ter um 

conceito de Direito muito restrito. Se, ao contrário, expandirmos o conceito de 

Direito para incluir os outros dois componentes, podemos dizer que há 

discriminação quando aquela redação aparentemente neutra é passível de ser 

interpretada e aplicada de forma discriminatória ou quando é conhecida pela 

população em geral de forma discriminatória (FACIO, 1992, p. 60). 

 
52 Entre os objetivos das Diretrizes estão: “promover a inclusão da perspectiva de gênero na investigação 

criminal e processo judicial em casos de mortes violentas de mulheres para seu correto enquadramento 

penal e decisão judicial isenta de estereótipos e preconceitos de gênero que sustentam a impunidade, criam 

obstáculos ao acesso à justiça e limitam as ações preventivas nos casos de violência contra as mulheres”, 

bem como “Contribuir para a “mudança de olhar” do profissional sobre o crime, suas circunstâncias, a(s) 

vítima(s) e o(a)(s) responsável(eis) pela(s) morte(s), adotando a “perspectiva de gênero” como forma de 

aprimorar as respostas institucionais para as mortes violentas de mulheres”. 
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 Nesse sentido, o Protocolo (BRASIL, 2021, p. 35-36) pontua que a aposta na 

neutralidade do Direito, despida de qualquer senso crítico que olhe para as influências do 

patriarcado e do racismo, por exemplo, traduz-se, na verdade, em indiferença e 

insensibilidade às circunstâncias do caso concreto, o que leva à perpetuação das 

desigualdades. 

 Uma igualdade real/substantiva, segundo o Protocolo (BRASIL, 2021, p. 36), 

pressupõe “uma postura ativa de desconstrução e superação dos vieses [e estereótipos 

negativos] e uma busca por decisões que levem em conta as diferenças e desigualdades 

históricas”, com vistas a neutralizá-las, o que é salutar para que seja possível eliminar as 

formas de discriminação contra a mulher.53 

 Desse modo, a aplicação do Direito não deve ser realizada de maneira alheia à 

experiência concreta das mulheres, aos estereótipos, aos papéis socialmente atribuídos, 

às assimetrias de poder e às violências: magistradas/os devem “refletir sobre o direito de 

maneira contextualizada e atenta a como questões problemáticas operam na vida real”. 

 Uma forma de exercitar a contextualização do direito, segundo o Protocolo 

(BRASIL, 2021, p. 39), é “utilizar o princípio da igualdade substantiva [também 

denominada igualdade antisubordinatória], que tem como objetivo o enfrentamento de 

hierarquias sociais, como ferramenta para análise do direito e guia interpretativo”. 

 Como “ferramenta para análise do direito”, o princípio da igualdade 

antisubordinatória é uma lente que torna “visíveis desigualdades estruturais que possam 

permear uma determinada controvérsia”. Como “guia interpretativo”, o referido princípio 

orienta que a “resolução do problema deve ser voltada a desafiar e reduzir hierarquias 

sociais, buscando, portanto, um resultado igualitário”. 

 Assim, a contextualização do direito atenta às desigualdades estruturais, enquanto 

contraponto à abstração/neutralidade do direito, é um “método interpretativo-dogmático” 

legítimo e apoiado no princípio da igualdade substantiva. 

 
53 O protocolo mexicano para julgamento com perspectiva de gênero (Protocolo Para Juzgar Con 

Perspectiva De Género: Haciendo Realidad El Derecho A La Igualdad) coloca que “Julgar com perspectiva 

de gênero implica fazer real o direito à igualdade. Responde a uma obrigação constitucional e convencional 

de combater a discriminação por meio da atividade jurisdicional para garantir o acesso à justiça e remediar, 

em caso concreto, situações assimétricas de poder. Assim, o Direito e suas instituições constituem 

ferramentas emancipadoras que tornam possível que as pessoas desenhem e executem um projeto de vida 

digna em condições de autonomia e igualdade”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo Para 

Juzgar Con Perspectiva De Género: Haciendo Realidad El Derecho A La Igualdad. 2015. Disponível em: 

https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf. 

Acesso em 12 de jan. de 2022. 

https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf
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 Segundo o Protocolo (BRASIL, 2021, p. 43), tal método consiste em “interpretar 

o direito de maneira não abstrata, atenta à realidade, buscando identificar e desmantelar 

desigualdades estruturais”, pois, a despeito das críticas quanto à parcialidade desse 

método, 

em um mundo de desigualdades estruturais, julgar de maneira abstrata – ou 

seja, alheia à forma como essas desigualdades operam em casos concretos – 

além de perpetuar assimetrias, não colabora para a aplicação de um direito 

emancipatório. Ou seja, a parcialidade reside justamente na desconsideração 

das desigualdades estruturais, e não o contrário. [...] A utilização desse método 

é um meio eficaz para produzir resultados judiciais substancialmente mais 

aderentes à previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal 

e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos 

Humanos. 

 

 Para tanto, não basta ao/à magistrado/a, ao tomar contato com uma situação 

judicializada, identificar o ramo jurídico ou as normas pertinentes, é preciso “identificar 

o contexto no qual o conflito está inserido”, isto é, “questionar se as assimetrias de gênero, 

sempre em perspectiva interseccional, estão presentes no conflito apresentado”, tornando-

as visíveis para que possam ser levadas em consideração e neutralizadas na interpretação 

e aplicação do Direito (BRASIL, 2021, p. 44-45). 

 Essa atividade permitirá ao/à magistrado/o melhor compreender (a) o 

comportamento das partes processuais e as dificuldades probatórias que podem vir a 

recair sobre a mulher54; (b) a necessidade de tomar medidas de proteção à mulher sempre 

pautadas na análise de risco e no princípio da cautela (BRASIL, 2021, p. 45-46); (c) a 

possibilidade de que uma norma seja construída a partir de estereótipos negativos 

(BRASIL, 2021, p. 52); e (d) a possibilidade de uma norma aparentemente neutra impelir 

prejuízos desproporcionais à mulher, por ser produto de desigualdades estruturais 

(BRASIL, 2021, p. 54). 

 No que diz respeito especificamente à VDFM, o Protocolo chama atenção para o 

fato de que as violências são manifestações das desigualdades estruturais e, assim, não 

devem ser vistas como um desvio individual, salientando que 

no mundo em que vivemos, desigualdades são fruto não do tratamento 

diferenciado entre indivíduos e grupos, mas, sim, da existência de hierarquias 

estruturais. A assimetria de poder se manifesta de diversas formas. Ela se 

 
54 Nesse ponto, o Protocolo (BRASIL, 2021, p. 85) rememora e justifica a jurisprudência que atribui 

especial relevância à palavra da mulher, nos seguintes termos: “Faz parte do julgamento com perspectiva 

de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de 

desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência 

da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses 

moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade”. 
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concretiza, por exemplo, em relações interpessoais – a violência doméstica é 

uma forma de concretização dessa assimetria, bem como a violência sexual. 

Entretanto, por trás e para além de relações interpessoais desiguais, existe uma 

estrutura social hierárquica [um sistema que, de diversas formas, mantém as 

mulheres em uma situação de subordinação em relação aos homens], que é o 

que molda, dentre outros, as relações interpessoais, os desenhos institucionais 

e o direito (BRASIL, 2021, p. 21-24). 

 

 Essas assimetrias de poder, fundadas no patriarcado, no racismo e em outros 

marcadores sociais, moldam práticas institucionais e o próprio direito e atingem as 

mulheres de diversas formas e graus a partir desses marcadores sociais que se 

interseccionam. 

 Não ter essa dimensão estrutural em mente, enxergando a violência como uma 

questão individual (ou um ato isolado) significa obscurecer o fato de que essa violência é 

produto de uma sociedade patriarcal, em que a assimetria de poder estrutural cria 

“condições materiais, culturais e ideológicas” para a ocorrência e manutenção da 

violência (BRASIL, 2021, p. 21-24). 

 Essa atividade de interpretar o direito de modo atento à realidade, buscando 

identificar e neutralizar desigualdades estruturais (contextualização enquanto método 

interpretativo-dogmático) também se mostra presente nas “Diretrizes Nacionais para 

Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de 

Mulheres (Feminicídios)”. 

 Segundo o referido documento (BRASIL, 2016, p. 94), 

a perspectiva de gênero torna possível uma transformação da lógica 

androcêntrica do direito penal, com a reinterpretação das regras e máximas da 

experiência com as quais os(as) operadores(as) do direito chegam à certeza 

sobre os fatos e à responsabilidade do(a) (s) acusado(a)(s), contribuindo para 

o reconhecimento das múltiplas formas de discriminação, desigualdade e 

violência que afetam as mulheres na vida cotidiana, firmando o entendimento 

de que esses não são crimes passionais ou de foro íntimo, mas problemas 

sociais cuja prática não pode ser tolerada pelo Estado e a sociedade. 

 

 De tal modo, sugere-se que em toda investigação de feminicídio consumado deve-

se “buscar informações no perfil da vítima e suas condições de vida anteriores à sua 

morte, buscando contextualizar sua morte em sua história de vida”, trata-se da 

necessidade de promover uma “abordagem integral que considere o contexto e as 

circunstâncias em que o crime ocorreu”, sem, entretanto, permitir que “as evidências 

sobre a personalidade da vítima, sua história de vida ou seu comportamento reproduzam 
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estereótipos e preconceitos com base no gênero, para julgamento moral das vítimas e sua 

responsabilização pela violência que sofreu” (BRASIL, 2016, p. 41-42). 

 

CAPÍTULO 03: O CONCEITO JURIDICO E A DESCRIÇÃO DA VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER: ÂMBITO TEÓRICO, SIMBÓLICO E 

PRÁTICO  

 

3.1 Prelúdio: as inovações conceituais da LMP como afirmação dos estudos 

feministas 

 

 Antes de trabalharmos o conceito de VPM propriamente dito, cabe-nos situá-lo 

enquanto integrante de um leque maior de inovações conceituais que marcam a afirmação 

dos estudos feministas na LMP ou, como coloca Carmen Hein de Campos (2017, p. 12), 

faz da Lei um verdadeiro “acúmulo feminista político e teórico”.  

 A LMP propiciou diversas inovações conceituais e procedimentais no sistema 

jurídico nacional com vistas a promover e assegurar valores e interesses sociais relativos 

à erradicação das desigualdades e violências contra a mulher. 

 O complexo e inovador arranjo normativo que se edificou, para Isadora Vier 

Machado e Miriam Pillar Grossi (2012; 2015), pode ser lido a partir de uma visão 

tripartida, uma vez que, para as autoras, a Lei possui três dimensões fundantes: a 

normativa (penal), a protetiva e a nominativa (ou pedagógica). 

 Por meio da dimensão normativa – mais inclinada ao criminal -, a Lei promoveu 

alterações no sistema jurídico para viabilizar/facilitar a judicialização/responsabilização 

penal por atos VDFM, bem como recrudescer a pena aplicável. 

 No âmbito protetivo, por sua vez, a Lei dispôs de mecanismos de prevenção, 

intervenção e tratamento dos casos envolvendo as violências em comento, como são as 

medidas protetivas de urgência e medidas assistenciais.  

 Por fim, a dimensão nominativa/pedagógica está atrelada a um nível 

interpretativo, funcionando como uma engrenagem que faz operar todo sistema da LMP, 

ao consolidar compreensões sobre esse tipo de violência. É a partir da apreensão das 

noções/tipologias de violência, de seu ambiente e modo de produção e reprodução que se 

torna possível operacionalizar, à luz das realidades das mulheres, as inovações realizadas 

nos campos da proteção e da responsabilização/punição criminal. 
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 Além disso, ao dar visibilidade ao que seria a VDFM e às suas formas de 

manifestação, a Lei cumpriu papel pedagógico, conscientizando a própria sociedade sobre 

o fenômeno. Nesse ponto, Maria Berenice Dias (2010, p. 53) sublinha que “a absoluta 

falta de consciência social do que seja violência doméstica é que acabou condenando à 

invisibilidade esta prática tão corrente” e daí porque as definições legais cumprem 

importante papel educativo, ao dar nomes aos fenômenos e publicizá-los. 

 De tal modo, apesar de serem relevantes as dimensões normativo-penal e 

protetiva, esta seção focará apenas na dimensão nominativa/pedagógica, tendo-se em 

vista que é nesta que o conceito de VPM se insere e a partir desta que reverbera sobre os 

âmbitos da responsabilização/punição criminal e da proteção55.  

 

3.1.1 Inserção da noção de gênero enquanto categoria jurídica 

 

 A LMP introduziu, pela primeira vez, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

abordagem de gênero enquanto categoria normativa, importando, para as discussões 

políticas e jurídicas em torno da violência, boa parte dos postulados construídos nas 

ciências sociais e humanas que descrevem e explicam certas relações, condições e fatos 

envolvendo as mulheres (SCIAMMARELLA e FILHO, 2015, p. 53), o que resultou no 

dever de adoção de uma visão interdisciplinar dos mecanismos de produção e reprodução 

da violência para a confecção de políticas públicas e análises judiciais. 

 
55 As inovações no campo jurídico, por exemplo, podem ser visualizadas (a) na seara penal, por meio do 

endurecimento da responsabilidade criminal, seja pela criação de agravantes ou qualificadoras ou alterações 

procedimentais que visam a maior sucesso na punição; (b) no âmbito cível, pelo reforço à possibilidade de 

indenizações, criação de medidas protetivas de urgência, garantia de assistência jurídica em questões afetas 

ao direito de família, facilitação do direito de ação da mulher ao deixar a seu critério a escolha do foro em 

que deverá correr a ação e estabelecimento de prioridade para a tramitação dos procedimentos judiciais; (c) 

no campo laboral, por sua vez, pela possibilidade da manutenção do vínculo de emprego, quando necessário 

o afastamento da mulher do local de trabalho ou garantia do acesso prioritário à remoção quando se tratar 

de servidora pública, bem como pela prerrogativa da rescisão do contrato de trabalho por culpa do 

empregador na hipótese de violência doméstica perpetrada pelo tomador de serviço em face da emprega 

doméstica. Já no âmbito administrativo-assistencial, a Lei (i) redimensionou as respostas do Poder 

Executivo ao problema da VDFM desenhando uma complexa e sofisticada Rede de Atendimento (sobre a 

temática, v. PASINATO, 2015); (ii) criou os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

com competência cível e criminal, de modo a concentrar em um único lugar a responsabilidade pela 

proteção judicial integral à mulher (ÁVILA, 2019, p. 9); (iii) estabeleceu a prioridade de matrícula dos 

dependentes da mulher em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou de 

transferência para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da 

ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. (art. 9º, §7º, LMP) e (iv) 

determinou a realização de políticas públicas de educação e conscientização sobre a violência de gênero 

(art. 8º, V, VIII e IX, LMP). 
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 A normatização da categoria gênero56, passou a se opor, portanto, à dogmática 

jurídica tradicional operada sob os postulados liberais (igualdade formal e neutralidade), 

constituindo elemento basilar para a compreensão das VDFM a partir da desnaturalização 

das condições e dos papéis das mulheres nas sociedades (SCIAMMARELLA e FILHO, 

2015, p. 51) e lançando luz sobre a importância de compreender como as dimensões de 

gênero “são estruturantes na constituição subjetiva de homens e mulheres e na 

organização das relações sociais estabelecidas a partir de desigualdades de poder entre 

eles” e como “estas desigualdades se conectam, por sua vez, ao fenômeno das violências 

cometidas contra as mulheres” (GUIMARÃES e PEDROZA, 2015, p. 259). 

 Essa conquista conceitual, teve, porém, seu uso barrado em movimentos 

legislativos posteriores à LMP, como foi o caso da Lei nº 13.104/2015 que tipificou o 

feminicídio e cuja aprovação foi condicionada à substituição da expressão “razões de 

gênero” por “razões de condição do sexo feminino”. 

 Conforme coloca Clara Flores de Oliveira (2017), muito embora a LMP seja a 

legislação referência para a tipificação do feminicídio - ao prever que “qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que cause morte” é VDFM, quando ocorrida no âmbito 

protegido pela Lei -, a resistência ao termo gênero, por setores assumidamente 

conservadores, traduziu-se em uma articulação para barrar a utilização do termo, sob o 

argumento de combate à “ideologia de gênero”57. 

 Clara Flores de Oliveira (2017) conclui que a palavra gênero aparece no cenário 

atual como uma barreira que impede o progresso de mudanças legislativas, de modo que, 

no âmbito da negociação política, opta-se por substituí-la pela palavra “sexo” para fazer 

avançar legislações destinadas às mulheres. 

 Fora do âmbito legislativo, porém, é possível visualizar algumas iniciativas 

institucionais tendentes a privilegiar o gênero enquanto categoria normativa/analítica, 

como é o caso do “Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero” do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), de 2021, abordado no capítulo anterior. 

 
56 Sobre o tema, ver: Joan Scott (1995); Judith Butler (2013); Lia Zanotta Machado (2013); Antônio 

Conceição (2009) e Amílcar Torrão Filho (2005). 
57 Clara Flores de Oliveira (2017, p. 06) relata que “A contínua resistência à palavra gênero levou à 

realização de uma audiência pública, em agosto de 2016, especificamente para debater seus significados, 

solicitada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara de Deputados”. Ao analisar os 

discursos da frente conservadora, a pesquisadora conclui que “gênero” é uma palavra, para os 

conservadores, que, a um só tempo, parece associada aos seguintes aspectos (a) ideologia, sem qualquer 

base empírica; (b) um vírus que roubou a agenda do verdadeiro direito das mulheres; (c) a destruição da 

família natural; (d) a negação das diferenças biológicas; e (e) a desconstrução da heterossexualidade e de 

todas as identidades. 
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3.1.2 Definição e ampliação da noção de VDFM 

 

 A LMP também cuidou de definir a VDFM, contemplando uma noção ampla do 

que seria um ato violento e rompendo, assim, com o senso comum de que a violência 

doméstica se limitaria à lesão corporal e à ameaça (à integridade física ou à vida). 

 A noção de VDFM consagrada pela LMP é, inclusive, mais ampla do que as 

noções contempladas pela Convenção Belém do Pará e pelo Modelo de Leyes y Políticas 

sobre Violencia Intrafamiliar Contra las Mujeres, elaborado, em 2004, pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS)58, como paradigma para a elaboração de legislação do 

gênero na América Latina e Caribe. 

 A Convenção Belém do Pará define a VDFM como “qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher” (art. 1º). Assim, para a referida Convenção, a VDFM abrange a violência física, 

sexual e psicológica (art. 2º). 

 O Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar Contra las Mujeres, 

por seu turno, prevê que qualquer legislação ou política pública deve incluir as definições 

de violência contra a mulher em cada uma de suas manifestações: física, sexual, 

psicológica e patrimonial”, alargando ainda mais a noção de violência, ao incorporar a 

dimensão patrimonial ausente na Convenção de Belém do Pará. 

 O referido documento ainda aponta para alguns elementos que, frequentemente, 

constituem cada tipo de violência e que podem ser incorporados nas legislações e políticas 

públicas locais, oferecendo um modelo de definição, nos seguintes termos: 

Violência física: ocorre quando uma pessoa inflige danos não acidentais em 

outra, usando força física ou algum tipo de arma que pode ou não causar 

ferimentos, sejam internos, externos ou ambos. A repetida punição não severa 

também é considerada violência física. 

 

Violência psicológica: a violência psicológica é considerada qualquer 

comportamento que cause danos emocionais, diminua a autoestima, prejudique 

ou perturbe o desenvolvimento saudável da mulher ou de outro membro da 

família, como, por exemplo, comportamentos exercidos em desonra, 

descrédito ou desprezo pelo valor ou dignidade pessoal, tratamento 

humilhante, vigilância constante, isolamento, insultos constantes, chantagem, 

degradação, ridicularização, manipulação, exploração, ameaça, afastamento 

das crianças ou privação de meios econômicos indispensáveis, entre outros. 

 
58 Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Género y Salud. Modelo de Leyes y Políticas sobre 

violencia intrafamiliar contra las mujeres. 2004. Disponível em: 

http://cidbimena.desastres.hn/filemgmt/files/LeyModelo.pdf. Acesso 15 de jun. 2021. 

http://cidbimena.desastres.hn/filemgmt/files/LeyModelo.pdf


70 

 

Algumas legislações também incluem a liberdade de circulação da vítima, bem 

como entrar e sair de casa. [Venezuela (Art. 6), Paraguai (Art. 3.b), Colômbia 

(Art. 24); Costa Rica (Art. 2.b.); República Dominicana (Art. 9); Uruguai (Art. 

2); Porto Rico (Art. 1.3-l)]. 

 

Violência sexual: o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da 

Organização Mundial da Saúde define-a como qualquer ato sexual, tentativa 

de consumar um ato sexual, relações sexuais indesejadas, avanços sexuais 

indesejados ou ações para comercializar ou usar a sexualidade de outra pessoa 

coagindo-a, independentemente da relação com a vítima. Tudo isso, em 

qualquer área, incluindo a casa, o local de trabalho, estupro por estranhos, 

durante conflitos armados, assédio sexual de pessoas com deficiência, de 

menores, casamento forçado, negação de contracepção e proteção, aborto 

forçado e prostituição forçada, entre outros. 

 

Violência patrimonial ou econômica: inclui as medidas tomadas pelo 

agressor ou omissões que afetam a sobrevivência dos familiares. Isso implica 

a perda da casa e a falta de alimentos, entre outros. Em algumas legislações, a 

violência patrimonial está relacionada a limitações econômicas como gestão e 

controle de salários, exclusão em contas bancárias e exclusão em empresas que 

incluem patrimônio familiar ou capital, entre outras. As várias leis não 

especificam claramente o que se entende pela violência patrimonial. Alguns 

definem como qualquer ação ou omissão que envolva perda, deterioração, 

roubo, destruição, retenção ou extravio de objetos, documentos pessoais, bens, 

valores, direitos ou recursos econômicos destinados a atender às necessidades 

de qualquer pessoa vulnerável a esse tipo de violência; pode cobrir danos 

causados ao bem comum ou à vítima [Venezuela (Art. 5, Paraguai (Art. 3(a), 

Colômbia (Art. 23; Costa Rica (art. 2.c); Uruguai (Art. 2)]. 

 

 A LMP se fundou na Convenção de Belém do Pará e incorporou grande parte dos 

elementos do Modelo de Leyes, contemplando ainda a violência moral, ausente naqueles 

documentos. Nos termos do art. 5º da LMP, “configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, desde que ocorrida 

no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na 

qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação. 

 O artigo 7º da Lei complementa o conceito ao definir, como sugerido pelo Modelo 

de Leyes, cada forma de manifestação, conforme: 

 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 
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II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 

a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 

à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 

limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

 

A ampliação da noção legal de violência promovida pela LMP, para Wânia 

Pasinato (2015, p. 534), é relevante na medida em que “cada uma dessas categorias [tipos 

de violência] abrange um conjunto igualmente amplo de comportamentos e ações que vão 

além do que se encontra previsto no Código Penal, alertando para a complexidade da 

violência baseada no gênero”. 

O apontamento de Pasinato sublinha como a Lei opera uma desvinculação da 

noção de ato violento da ideia de delito. Se antes, por exemplo, a violência psicológica 

remetia ao delito de ameaça e a violência sexual ao de estupro, a LMP trouxe um rol 

extenso de condutas violentas que descontrói tal forma de pensar. Como afirmam Carmen 

Hein de Campos e Salo de Carvalho (2011, p. 145): “A conceituação é significativa pois 

rompe com a tradição jurídica de incorporação genérica da violência de gênero nos tipos 

penais incriminadores tradicionais”. 

 

3.1.3 Ampliação infraconstitucional do conceito de família 

 

 A LMP, ao regulamentar o art. 226, §8º, da CF/88, foi o primeiro instrumento 

infraconstitucional a consagrar o conceito moderno de família. Para o art. 5º da Lei, a 
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família deve ser compreendida como “a comunidade formada por indivíduos que são ou 

se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa”. 

 O referido artigo, pondera Leonardo Alves (2007, p. 344), consagra o 

entendimento de que “a entidade familiar ultrapassa os limites da previsão jurídica [pré-

LMP] para abarcar todo e qualquer agrupamento de pessoas onde permeie o elemento 

afeto”. 

 Essa previsão conceitual é relevante, para o autor, na medida em que apesar de a 

CF/88 ter promovido drásticas mudanças sobre a configuração legal da família reinante 

no Código Civil de 1916, o vazio infraconstitucional sobre a temática incentivava o não 

reconhecimento de outros tipos de entidade familiar além daqueles três previstos no texto 

constitucional, quais sejam: casamento, união estável e família monoparental59. 

 

3.1.4 Reconhecimento legal das uniões homoafetivas 

 

A LMP também foi o primeiro instrumento jurídico a reconhecer as uniões 

homoafetivas (ALVES, 2007; BANDEIRA, 2009; PARODI, GAMA, 2009), ao prever o 

dever de não discriminação à orientação sexual no âmbito da proteção conferida pela Lei, 

conforme estabelecem o art. 2º e o parágrafo único do art. 5º da LMP. 

Para Ana Cecília Parodi e Ricardo Rodrigues Gama (2009, p. 129), 

A única referência legal à natureza familiar das uniões homoafetivas encontra-

se na Lei Maria da Penha. Diz o seu art. 2º: “Toda mulher, independentemente 

de [...] orientação sexual [...] goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana”. O parágrafo único do art. 5.º reitera que independem de orientação 

sexual todas as situações que configuram violência doméstica e familiar. Como 

é assegurada proteção legal a fatos que ocorrem no ambiente doméstico, isso 

significa que o legislador reconhece as uniões de pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar. 

 

Nesse sentido, Maria Berenice Dias (2009) chama a LMP de “marco da 

legalização das uniões homoafetivas”, na medida em que a Lei foi o primeiro instrumento 

legal a fazer referência expressa às famílias homoafetivas, que igualmente devem receber 

a proteção legal. Segundo a autora, a não distinção (e mando de não discriminação) da 

 
59 CF/88, art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º O casamento é civil 

e gratuita a celebração. § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
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orientação sexual da mulher coloca sob abrigo da Lei lésbicas, travestis, transexuais e 

transgêneros do sexo feminino que mantêm relação íntima de afeto, em ambiente familiar 

ou de convívio. 

Além disso, Maria Berenice Dias (2009) entende que os efeitos dessa previsão 

legal são mais extensos, pois “ainda que a lei tenha por finalidade proteger a mulher, fato 

é que ampliou o conceito de família, independentemente do sexo dos parceiros”.  

Para a autora, a inovação, pelo princípio da igualdade, reconhece as uniões 

homoafetivas tanto entre mulheres como entre homens enquanto entidade familiar, de 

modo que “A partir da nova definição de entidade familiar, não mais cabe questionar a 

natureza dos vínculos formados por pessoas do mesmo sexo”. 

Sob outra camada do reconhecimento, Carmen Hein de Campos e Salo de 

Carvalho (2011, p. 148) indicam que a LMP, ao abordar as uniões homoafetivas entre 

mulheres, “incorpora as constatações alcançadas pelos estudos feministas de que as 

relações homossexuais entre mulheres igualmente podem ser violentas e que esta situação 

de violência, mesmo entre mulheres, reproduz a mesma lógica dessa violência de gênero”, 

o que legitima a intervenção protetiva. 

 

3.1.5 Valorização da interseccionalidade 

 

 A Lei também exerceu importante papel conceitual na medida em que seu texto 

afasta o “ideal de uma mulher universal” (MACHADO, 2014, p. 34), ressaltando as 

diferenças entre as mulheres, conforme prescreve seu art. 2º: “Toda mulher, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana 

[...]”. 

 O texto legal, ao se preocupar com a não-discriminação e consagrar a pluralidade, 

lança luz sobre a necessidade de se observar e discutir questões afetas à 

interseccionalidade (sobre o tema, ver DAVIS, 2016 e AKOTIRENE, 2019), em seus 

diversos marcadores sociais. Significa dizer que o tratamento da VDFM sempre deve 

levar em conta as condições históricas, sociais e culturais daquela mulher específica que 

está submetida à violência. 

 A esse respeito, o Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, do CNJ 

de 2021 (BRASIL, 2021, p. 22), pontua que uma visão interseccional “busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de 
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subordinação sobre uma mesma pessoa”, sendo uma abordagem que torna explícita “a 

forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 

interligados de opressão criam diferentes níveis de desigualdades que estruturam as 

posições relativas de mulheres, grupos raciais, etnias, classes, status migratório e outras”. 

 

3.1.6 Substituição da categoria “mulher-vítima” pela “mulher em situação de 

VDFM” 

 

 A LMP optou por excluir de seu vocabulário a categoria normativa “vítima”, 

enraizada na lógica criminal autor/vítima, que muitas vezes simplifica o fenômeno em 

um ato isolado e coloca a mulher enquanto “objeto” 60. 

 Segundo Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho (2011, p. 146), a opção 

legislativa “é mais do que um mero recurso linguístico e tem por objetivo retirar o estigma 

contido na categoria ‘vítima’”, evidenciando “a verdadeira complexidade da situação de 

violência doméstica, para além dos preceitos classificatórios e dicotômicos do direito 

penal ortodoxo”. 

 Ainda segundo a autora e o autor, 

A expressão ‘mulheres vítimas de violência’ foi muito utilizada pelo 

feminismo na década de 1980 e, de certo modo, seu uso aconteceu de forma 

acrítica. O próprio feminismo revisitou esta questão e percebeu que esta forma 

de adjetivação colocaria as mulheres na posição de ‘objeto’ da violência, sem 

autonomia (ou com autonomia reduzida) e no lugar de um não-sujeito de 

direitos (CAMPOS, CARVALHO, 2011, p. 146). 

 

 Sobre esse aspecto, a polaridade vítima-agressor, plasmada na gramática criminal, 

torna a mulher, nas palavras de Theophilos Rifiotis (2008, p. 239), “testemunha do seu 

próprio caso no processo” diante da falta de autonomia, de submissão ao contexto 

processual. 

 De tal modo, ao menos do ponto de vista simbólico-comunicacional, a expressão 

mulheres em situação de violência recupera a condição de sujeito da mulher e, ao mesmo 

tempo, “permite perceber o caráter transitório desta condição, fato que projeta o objetivo 

da Lei, que é a superação da situação momentânea de violência em que vivem estas 

mulheres” (CAMPOS, CARVALHO, 2011, p. 146). 

 

 
60 Nota-se que, aparentemente, por descuido na técnica legislativa, o termo “vítima” foi inserido na LMP 

em 2009, nos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei. 
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3.1.7 Exclusão dos atos de violência doméstica do rol dos crimes considerados de 

menor potencial ofensivo 

 

 A vedação do processamento dos crimes envolvendo VDFM do rito da Lei 

9.099/95 não só afastou a possibilidade de aplicação de institutos despenalizadores, 

tornando mais dura a situação jurídica do agressor, mas também “operou importante 

mudança nos códigos de interpretação”, na medida em que “a exclusão da adjetivação da 

violência doméstica como infração de menor potencial ofensivo permitiu compreender 

estas formas de agressão como penalmente relevantes” (CAMPOS, CARVALHO, 2011, 

p. 146). 

 

3.1.8 Qualificação da violência como violação de direitos humanos 

 

 O artigo 6º da LMP, ao prescrever que a VDFM constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos das mulheres, é a materialização no âmbito da legislação 

nacional do reconhecimento obtido pelos movimentos feministas a partir da Conferência 

Mundial de Direitos Humanos de Viena (1993) e que endossou discursos por reformas 

legais no âmbito doméstico. 

 A partir da referida qualificação, as atividades judiciais e políticas devem se 

atentar à natureza universal e indivisível dos direitos humanos das mulheres, bem como 

ao seu dever de garantir que estes direitos sejam respeitados e que todas as violações 

sejam investigadas e tratadas. 

 No âmbito jurisdicional, por exemplo, o “Protocolo para julgamento com 

perspectiva de gênero” do CNJ (BRASIL, 2021, p. 57-58) surge, como forma de 

julgamento adequado dos casos envolvendo desigualdades e violência de gênero, que 

magistradas/os utilizem o “controle de convencionalidade”, que consiste “na verificação 

e avaliação se os atos normativos internos guardam ou não compatibilidade com as 

normas, os princípios e as decisões produzidas no âmbito dos sistemas internacionais de 

proteção dos direitos humanos”. 

 

3.1.9 Qualificação da violência como um problema de política pública una 

 

 Além de qualificar a VDFM como forma de violação de direitos humanos, a LMP 

a qualifica como um problema de política pública que deve ser tratado de forma integral, 
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intersetorial e interdisciplinar. Os parágrafos 1º e 2º do art. 3º estabelecem que cabe ao 

Estado o desenvolvimento de políticas públicas que visem “garantir os direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 

e que a atuação estatal deve ser realizada de forma articulada com ações da sociedade 

como um todo a fim de “criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos 

direitos” dos mulheres previstos na LMP. 

 Nessa empreitada, entendeu-se que a efetiva prevenção e coibição das violências 

somente seria possível com estabelecimento de serviços especializados em distintas áreas 

e articulados em rede, que pudessem, assim, atuar no âmbito das prevenções primária, 

secundária e terciária, conforme sugere a noção de Direito Regulativo. 

 Patrícia Grossi et al (2012), recorrendo a Jussara Bourguignon, apontam como 

tradicionalmente as políticas públicas “são setoriais e desarticuladas, respondendo a uma 

gestão com características centralizadoras, hierárquicas, deixando prevalecer práticas na 

área social que não geram a promoção humana”, ao passo que “cada área da política 

pública tem uma rede própria de instituições e/ou serviços sociais”. Essa forma de gestão, 

continuam as autoras: 

gera fragmentação da atenção às necessidades sociais; paralelismo de ações; 

centralização das decisões, informações e recursos; rigidez quanto às normas, 

regras, critérios e desenvolvimento dos programas sociais; divergências quanto 

aos objetivos e papel de cada área, unidade, instituição ou serviço participante 

da rede; fortalecimento de hierarquias e poderes políticos/decisórios e 

fragilização do usuário – sujeito do conjunto das atenções na área social. Esta 

fragmentação acaba levando a uma revitimização da mulher em situação de 

violência, que percorre várias instituições até ter sua necessidade atendida. 

(GROSSI et al, 2012, p. 268-269) 

 

 É a partir desse diagnóstico que a LMP contempla a ideia de rede (intersetorial e 

interdisciplinar), que pode ser compreendida como uma “estratégia política complexa” 

que visa à “superação da fragmentação das políticas nas várias áreas onde são executadas” 

de modo a considerar o cidadão em sua totalidade, nas suas necessidades individuais e 

coletivas (BRASIL, 2009, p. 193). 

 Uma prática intersetorial, como é a rede, requer “articulação, vinculações, ações 

complementares, relações horizontais entre parceiros e interdependência de serviços para 

garantir a integralidade das ações”, bem como deve estimular “mecanismos de 

envolvimento da sociedade nos processos decisórios sobre qualidade de vida e saúde de 

que dispõem” (BRASIL, 2009, p. 193). 



77 

 

 No âmbito da VDFM, o último estágio dessa empreitada tem sido a aposta na Casa 

da Mulher Brasileira, cuja essência “consiste em um equipamento público que poderá 

reunir, em um mesmo espaço físico, diferentes serviços prestados às mulheres em 

situação de violência, com o objetivo de promover atendimento integral e humanizado”, 

conforme estabelece antigo programa “Mulher, Viver sem Violência”, rebatizado como 

“Mulher segura e protegida”, em 2019, pelo decreto 10.112/201961. 

 Para além do âmbito do Poder Executivo, no próprio campo jurisdicional a noção 

de VDFM como um problema público cujo tratamento deve ser integral reverberou 

significativamente na proposta de um Juizado Especial com competência híbrida (cível e 

criminal), o que causou desconcerto àqueles habituados com a racionalidade jurídica 

tradicional, como pontuam Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho (2011, p. 149): 

Com a Lei Maria da Penha, a violência contra mulheres passa a ser tratada 

como um problema complexo, originado em uma relação afetiva marcada pela 

desigualdade de gênero, cuja complexidade o direito deve responder de forma 

minimamente satisfatória. Desde o ponto de vista do movimento de mulheres, 

era injustificável cindir artificialmente a situação, como se as questões de 

família e criminais fossem instâncias distintas da relação afetiva que as 

originou. Logicamente a racionalidade jurídica, através dos detentores dos 

discursos autorizados (doutrina e jurisprudência), refutou (e ainda refuta) 

radicalmente esta aproximação do problema em uma única esfera jurisdicional, 

visto ser inconcebível para dogmática ortodoxa a superação das fronteiras da 

jurisdição civil e criminal. A grande questão, porém, é que o movimento 

feminista, a partir da Lei Maria da Penha, realizou um choque de realidade no 

campo jurídico, impondo que as formas e os conteúdos do direito tenham 

correspondência com a realidade dos problemas sofridos pelas mulheres. 

Contrariamente à tradição do pensamento jurídico, a partir da reforma legal, é 

o sistema jurídico que necessita se adequar à realidade e não o contrário. 

 

 É essa noção da VDFM como um problema de política pública una que marca a 

mudança das feições tradicionais do Direito liberal para um Direito regulativo e que 

implica, de um lado, na administrativização de uma série de ações destinadas à 

erradicação das violências e, de outro lado, borra as fronteiras e os modos tradicionais de 

operação do Direito com vistas a garantir a proteção integral à mulher. 

 

 
61 Segundo o art. 3º, inciso I do referido decreto: “O Programa Mulher Segura e Protegida será desenvolvido 

por meio da [...] implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira, espaços públicos onde se 

concentrarão os principais serviços especializados e multidisciplinares da rede de atendimento às mulheres 

em situação de violência, de acordo com as tipologias e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Nacional 

de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, inclusive em 

regiões de fronteira, em cujas unidades serão prestados também serviços especializados de enfrentamento 

ao tráfico de mulheres e situações de vulnerabilidade decorrentes do fenômeno migratório”. 
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3.2 VPM e a teoria do direito: o art. 7º, inciso II da LMP enquanto norma 

 

 Nesta seção, a partir da noção legal de VPM, marcamos a distinção entre conceito 

jurídico e definição jurídica, explorando como a teoria do direito tem concebido esses 

elementos dogmáticos e quais suas funções em tese para a operação jurídico-dogmática. 

 Segundo a LMP, a violência psicológica (conceito jurídico) deve ser entendida 

como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou 

que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 

suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 

e à autodeterminação (definição jurídica). 

A distinção entre conceito e definição encontra reflexão na teoria do direito. 

Flávio Galdino (2005, p. 107) distingue-os do seguinte modo: enquanto o conceito 

jurídico é a “representação mental e abstrata” do fenômeno (VPM, em nosso caso), a 

definição jurídica “é a expressão linguística do conceito”. Recorrendo a Bergel, o autor 

indica que “a definição de um conceito deve descrever sua substância e revelar seus 

critérios distintivos”. Assim, a definição jurídica nada mais é do que as “palavras 

utilizadas para referir um conceito”, em determinado contexto. 

Eros Roberto Grau (2013, p. 148) coloca mais uma camada sobre essa análise. 

Para o autor, há distinção entre (i) conceito, (ii) termo/signo e (iii) definição: “O conceito 

[...] é produto da reflexão, expressando uma suma de ideias”. Para que esse conceito seja 

expresso é preciso cunhar um termo (um signo), como é o caso da expressão violência 

psicológica. Esse termo, por sua vez, por opção política, pode ser explicitado, 

preestabelecendo, assim, por meio da Lei, sua definição. Nas palavras do jurista, 

Os conceitos jurídicos são expressados através de termos: o termo é o signo do 

conceito. Pelo fato de os termos que expressam os conceitos serem extraídos 

da linguagem natural, que é virtualmente ambígua e imprecisa, inúmeras vezes 

textos normativos operam a enunciação especulativa de conceitos – ou seja: 

definem seus respectivos termos. Um conceito especulativo ou legal 

corresponde, em regra, a uma definição, que o texto normativo contempla 

visando a superar a ambiguidade ou imprecisão do termo de certo conceito. A 

definição jurídica é a explicitação do termo do conceito, e não deve ser 

confundida com o conceito jurídico. A definição jurídica não se dirige ao 

conceito (significação de uma coisa), mas ao termo (GRAU, 2013, p. 148). 
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Tais distinções explicam parte da preocupação da OPAS, ao fazer constar no 

Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar Contra las Mujeres, que os 

países da América Latina e Caribe deveriam possuir em suas legislações e políticas 

públicas definições claras de violência contra a mulher em cada uma de suas 

manifestações. 

Embora a maioria dos países da América Latina e Central tenha cunhado em suas 

legislações o conceito VPM (ou o termo, na acepção de Eros Roberto Grau), sua descrição 

legal pode variar. A título de exemplo, a legislação da Guatemala prevê a depressão como 

resultado específico da VPM; enquanto as legislações boliviana e venezuelana, além da 

depressão, colocam o suicídio entre tais resultados; a legislação do México, por sua vez, 

além de prever a depressão e o suicídio como resultados da VPM, coloca a infidelidade 

como um dos meios de praticá-la62. 

Nota-se, portanto, que a substância que preenche o termo e o diferencia de outras 

expressões de VDFM é dependente da opção política, sempre que a definição é fixada na 

Lei. As diferenças, ainda que sutis, nas definições encontradas nos referidos países se 

dão, pois, tanto o conceito jurídico quanto sua definição legal são convenções. 

De um lado, o termo que expressa o conceito jurídico é uma convenção destinada 

a permitir a comunicação entre atores/atrizes jurídicos/políticos. De outro lado, a 

definição legal desse termo convenciona um conteúdo que vincula o intérprete, 

“reduzindo as bordas daquilo que Kelsen denominou ‘moldura da norma’ e [Eros Roberto 

Grau chama] de ‘moldura do texto e da realidade’” (GRAU, 2013, p. 148). 

São essas convenções que permitem, segundo Eros Roberto Grau (2013, p. 147), 

que o conceito jurídico possa ser “reconhecido uniformemente por um grupo social” e, 

assim, cumpra sua função, qual seja: “permitir a aplicação de normas jurídicas com um 

mínimo de segurança e certeza”. 

Os conceitos jurídicos, continua o autor, por terem como destino e vocação a 

viabilização da aplicação de normas jurídicas, não devem ser visto como “ideias, 

 
62 Alguns países como Colômbia e Panamá optaram por definir o “dano psíquico” em vez da violência 

psicológica. A definição colombina de dano psíquico se aproxima bastante da sugestão da OPAS para VPM, 

nos seguintes termos: “Consequência decorrente da ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as 

ações, comportamentos, crenças e decisões de outras pessoas, por meio de intimidação, manipulação, 

ameaça, direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo na 

saúde psicológica, autodeterminação ou desenvolvimento pessoal”. Já a definição do Panamá foge do 

modelo proposto, ao descrever o dano psíquico como: “Deterioração, disfunção, alteração, transtorno ou 

doença de origem psicogênica ou psico-orgânica que, como resultado de uma experiência traumática ou 

evento danoso, afeta as esferas afetiva e/ou intelectiva e/ou volitiva e limita o indivíduo, a família, o 

trabalho, sociais e/ou recreativas”. 



80 

 

reflexões sobre a essência das coisas, mas ferramentas que forjamos para descrever a 

realidade” (GRAU, 1982, p. 232). Recorrendo a Celso Antônio Bandeira de Mello, Eros 

Roberto Grau (1982, p. 233) externa: “um conceito jurídico é necessariamente um ponto 

terminal de regras, um termo relacionador de princípios e regras”. 

Nessa mesma linha, José Rodrigo Rodriguez (2007) aponta que o ato de 

conceituar é fundamental para fazer incidir um plexo de normas sobre determinado 

fato/fenômeno (RODRIGUEZ, 2007). 

Enquanto Flávio Galdino (2005, p. 121) observa que a principal função do 

conceito jurídico é auxiliar o jurista na aplicação de regimes jurídicos, compreendidos 

pelo autor como uma “rede mais ou menos complexa de normas jurídicas que determinam 

a constituição de situações jurídicas para as pessoas”. Os conceitos jurídicos, continua o 

autor, valendo-se de Alf Ross, são, assim, “ativadores de regimes jurídicos”63.  

De tal modo, a função precípua dos conceitos jurídicos, para esses autores, é 

viabilizar a aplicação do Direito, afastando-se da noção essencialista aristotélica segundo 

a qual o conceito deve contemplar a essência da coisa conceituada com vistas a 

reconhecer o papel funcional da conceituação. 

Sobre esse ponto, Eros Roberto Grau (1982, p. 232) consigna: 

Ao jurista não importa descobrir a essência das coisas, mas sim descobrir o 

significado dos conceitos jurídicos. Cabe-lhe, assim, inicialmente enunciar o 

contexto em que se insere o conceito e, posteriormente, buscar uma definição 

operacional (funcional) — e não essencialista — dele. Insisto em que é 

irrelevante para o jurista a determinação da essência dos objetos, o que supõe 

a sua naturalidade. Pois é certo que há expressões jurídicas — conceitos — a 

que não corresponde nenhum objeto, não sendo possível tratar-se, portanto, da 

naturalidade delas. Pois os conceitos jurídicos são referidos à significação e 

não a objetos, que possam ser identificados em sua essência. Passa-se, com 

eles, o que ocorre com o número, que não tem objeto.  

 

Isso não significa, todavia, que a definição dada ao termo do conceito jurídico seja 

divorciada da realidade, embora possa sê-lo, como exemplifica José Rodrigo Rodriguez 

(2007), quando explica que nada impede, no âmbito do direito civil, que se conceitue 

 
63 Segundo Flávio Galdino (2005, p. 121), “A verificação de que uma determinada situação real configura 

o pressuposto de aplicação de uma norma (na expressão usual: incidindo a norma sobre o suporte fático ou 

sobre o predicado fatual) determina a aplicação de um regime jurídico. Essa operação passa, 

necessariamente, por um momento de aplicação do Direito. Para tanto, também necessariamente, a norma 

em questão há de ser interpretada. Mais precisamente, seus termos hão de ser interpretados. Assim, em 

última análise, pode-se dizer que determinados termos ativam seus respectivos regimes jurídicos. [...] Essa 

observação, que transforma os conceitos jurídicos (através de seus termos) em ativadores de regimes 

jurídicos foi exemplarmente relatada por ALF ROSS: ‘o conceito jurídico é uma ferramenta teórica de 

apresentação de efeitos previstos nas normas’”. 
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navios como bens imóveis, quando tal definição é necessária à aplicação de determinado 

regime jurídico (papel funcional do conceito). 

Flávio Galdino (2005, p. 105), sobre esse assunto, adverte que, embora os 

conceitos jurídicos sejam representações mentais de objetos, não possuindo, portanto, 

“referência necessária à existência real dos objetos conceituados, eles certamente serão 

tanto mais úteis quanto consigam captar a realidade que pretendem conformar”. Nessa 

atividade,  

o direito no mais das vezes destaca elementos da realidade aos quais atribui 

significação jurídica, desprezando os demais elementos, e o faz através de 

valorações - a própria escolha dos elementos que possuem relevância já é um 

ato de valoração, uma decisão de aplainar particularidades para que a 

generalização possa seguir em seu caminho. (GALDINO, 2005, p. 110) 

  

A descrição jurídica de VPM é um exemplo desse ato de escolha e valoração de 

elementos da realidade circundante: as condutas/resultados que foram negativamente 

valoradas e eleitas como definidoras da VPM, na legislação brasileira, são algumas entre 

muitas verificadas por profissionais atuantes e estudiosas e estudiosos do fenômeno. 

Conforme expõe Isadora Vier Machado (2017, p. 91), existe uma estreita 

identificação entre os meios e resultados definidos pela LMP e aquelas estudados e 

reconhecidos em outros domínios, como na psicologia, na psiquiatria e no serviço social. 

A autora ainda salienta que embora esses domínios apontem para outros meios de 

VPM não previstos na Lei - como a indiferença, negativa de comunicação e o gaslighting 

-, o constante diálogo com a literatura extrajurídica pode subsidiar o alcance a tais atos 

pela abertura que a própria LMP proporciona ao prever como VPM qualquer meio que 

leve ao prejuízo da saúde psicológica ou da autodeterminação da mulher64. 

De tal modo, é possível dizer que os termos definidores da VPM foram eleitos 

durante os longos anos de mobilizações dos movimentos feministas em torno da questão 

da VDFM, em que o ápice, no Brasil, foi seu reconhecimento por meio da LMP, cuja 

 
64 Sobre a literatura extrajurídica, a psicóloga norte-americana Mary Susan Miller (1999, p. 21), por 

exemplo, cunhou a expressão “abuso não-físico” para se referir a uma série de condutas que levam à 

“destruição acumulada do bem-estar emocional, social e econômico da mulher”. A psiquiatra e psicanalista 

francesa Marie-France Hirigoyen (2006, p. 31-43), por sua vez, elenca como estratégias de dominação 

psicológica o controle, o isolamento, o ciúme patológico, o assédio, o aviltamento, as humilhações, a 

intimidação, a indiferença às demandas afetivas e as ameaças. 
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definição jurídica, inclusive, passou por atualização, em 201865, para incluir a “violação 

da intimidade” como uma das formas de praticá-la, o que reforça a ideia de convenção. 

É possível dizer, portanto, que, uma vez consagrado/convencionado o conceito e 

a definição de VPM pela LMP, estes passam a ser, para a dogmática jurídica, um elemento 

que: 

a) permite a comunicação entre operadoras/es do sistema jurídico; 

b) orienta a interpretação do fenômeno (ou reduz as margens de interpretação do 

termo); e 

c) viabiliza a aplicação das demais normas que se relacionam com o conceito 

jurídico (ou dito de outro modo: ativa o regime jurídico da LMP). 

 

 Essas funções nos remetem a refletir sobre qual o lugar e estatuto do conceito de 

VPM no sistema jurídico. Podemos dizer que o sistema jurídico é composto por normas 

de comportamento, normas de sanção e normas auxiliares/complementares 

(MACHADO, 2016) – ou por normas primárias e secundárias, conforme ensina Hart 

(1961). 

 As normas de comportamento são aquelas que descrevem o comportamento que 

o indivíduo deve ou pode observar; as normas de sanção, por seu turno, estabelecem as 

consequências jurídicas da (in)observância do comportamento quando obrigatório; 

enquanto as normas auxiliares ou complementares se destinam a viabilizar a aplicação da 

norma de comportamento ou de sanção. 

 A descrição legal de VPM pode ser compreendida como como uma “norma 

auxiliar”, subclassificada, pela teoria do direito, como uma “norma declarativa” - também 

denominada “explicativa/interpretativa” (RODRÍGUEZ, UNDURRAGA e 

VODANOVIC, 1998), “aclaratória” (GALDINO, 2005) ou “pedagógica” (ÁNGEL, 

2020). 

 Segundo Arturo Rodríguez, Manuel Undurraga e Antonio Vodanovic (1998, p. 

20-37), a “norma declarativa” é aquela que (i) esclarece certos “extremos obscuros ou 

duvidosos de uma norma” ou (ii) especifica conceitos jurídicos. 

O art. 7º, inciso II da LMP pode ser visto como um exemplo de norma declarativa 

que especifica um conceito jurídico, uma vez que sua função é justamente, como sugere 

 
65 A Lei nº 13.772, de 2018, alterou o art. 7º, II da LMP para reconhecer que a violação da intimidade da 

mulher configura VPM. Na mesma oportunidade, inseriu o art. 216-B no CP e para criminalizar o registro 

não autorizado da intimidade sexual. 
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Eros Grau, explicitar o que vem a ser a expressão “violência psicológica” presente na 

norma de comportamento acima mencionada e, assim, orientar a interpretação da norma. 

A partir dessa concepção de “norma declarativa”, o referido dispositivo legal (art. 

7º, II da LMP) é também parte da norma de comportamento, pois ao fixar o significado, 

a extensão, o conteúdo do conceito presente na norma de comportamento, tem seu próprio 

conteúdo incorporado por esta na operação dogmática, fazendo-se parte do comando ali 

exposto (RODRÍGUEZ, UNDURRAGA e VODANOVIC, 1998, p. 20 e 37). 

No mesmo sentido, Flávio Galdino (2005, p. 19) pontua que as “normas 

aclaratórias” são aquelas normas que “de forma isolada, não criam nenhuma situação 

jurídica subjetiva, pois são despidas de consequências jurídicas, mas que complementam 

e esclarecem o alcance de outros dispositivos jurídicos”. Assim, 

Embora eventualmente determinados dispositivos não criem diretamente 

situações jurídicas subjetivas, eles, de um modo ou de outro, fornecem 

condições de aplicação das demais normas (aqui chamadas materiais), 

reconhecendo-se-lhes também função normativa (no sentido de que participam 

da operação da qual são extraídas as situações). Serão realmente metanormas 

(com função normativa, pelo menos, indireta). 

 

Importante ressaltar que apesar de normas aclaratórias terem em vista a redução 

da margem do intérprete sobre determinado conceito jurídico, ao superar a ambiguidade 

ou a imprecisão do termo, fornecendo, assim, condições para a aplicação da norma de 

comportamento, a definição legal da expressão “violência psicológica”, colocada no 

inciso II do art. 7º da LMP, serviu para estabelecer um conteúdo mínimo, deixando a 

própria definição aberta à analogia. 

3.3 O aspecto simbólico-comunicacional do reconhecimento legal da VPM 

 

A eleição (convenção) de determinados “tipos-situações” (situações hipotéticas) 

que verificados no plano concreto indicariam a ocorrência da VPM, todavia, não ficou 

isenta de críticas, como aquela feita por Luís Paulo Sirvinskas em nossa introdução. 

A amplitude criticada por Sirvinskas, porém, é, justamente, reflexo das lutas das 

mulheres por reconhecimento por meio do Direito: a definição jurídica de VPM não 

possui fim meramente teórico-prático, no sentido trabalhado por Eros Roberto Grau, 

Flávio Galdino e José Rodrigo Rodriguez, ao tratarem dos conceitos jurídicos, de modo 

geral, como convenções necessárias para fazer operar o Direito e fazer incidir um plexo 

de normas sobre determinado fato/fenômeno. 
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Deve-se, também, levar em conta o aspecto simbólico-comunicacional advindo da 

juridificação, que irradia efeitos para além dos processos de subsunção. Conforme 

pondera Patricia J. Williams (1991, p. 153): 

Para os historicamente desempoderados, a atribuição de direitos é um símbolo 

de todos os aspectos negados de sua humanidade: direitos implicam um 

respeito que coloca a pessoa no âmbito referencial de si mesmo e dos outros, 

que eleva sua condição de corpo humano a ser social. 

 

A conquista de direitos, continua a autora, significa poder exigir o comportamento 

respeitoso e a responsabilidade coletiva em torno de sua efetivação, o que prescinde do 

processo judicial. 

Ter vedado por Lei a prática de VPM e poder conhecer, por meio dela, os meios 

e resultados repudiados possibilita o desenvolvimento de uma consciência jurídica que 

permite o abandono de um status de vítima do destino para sua transformação em “sujeito 

de direito ativo” por meio da informação e da confiança nas instituições jurídicas, 

conforme sugere Elisabeth Holzleithner (2016, p. 896-900): 

Como a vítima se transforma em sujeito de direito ativo? Pessoas atingidas por 

discriminação e violência recorrem ao discurso jurídico somente se elas já 

desenvolveram uma respectiva consciência jurídica. Elas precisam analisar o 

que lhes acontece por meio de lentes jurídicas. Imaginemos o caso de uma 

mulher que sofre uma agressão sexual em seu lugar de trabalho. Se ela possuir 

uma tal consciência de seus direitos, interpretará o fato não como mero 

comportamento desconfortável e impróprio, mas sim como ato que 

potencialmente colide com o direito vigente. Isso vale também para outras 

formas de discriminação, ou para o caso no qual uma mulher é vítima de 

violência doméstica. Analisado por meio das lentes jurídicas, o ato da agressão 

não é expressão de um destino inevitável da mulher, mas sim uma violação de 

seus direitos. 

 

As definições legais da LMP possuem papel fundamental nesse sentido. Isadora 

Vier Machado (2014, p. 39) assinala que o conceito de VDFM, “baseado nas relações de 

gênero e aberto a diversas formas de manifestação”, permitiu o aumento do “ângulo de 

visão a propósito de violências que, antes de sua aprovação, eram unicamente físicas”, 

permitindo que as mulheres reivindiquem respeito a sua integridade de modo global. 

É a dimensão nominativa da Lei que, segundo Isadora Vier Machado e Miriam 

Pillar Grossi (2015), ao enunciar a VPM enquanto conduta violadora de direitos humanos 

das mulheres e instituir a obrigação pública de coibi-la e preveni-la, atribui novo sentido 

ao corpo das mulheres, conforme:  

É justamente neste último nível [nominativo] que se coloca o conceito de 

violências psicológicas, por meio do qual se nota uma atribuição de sentido 
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diverso ao corpo das mulheres. Se, até então, o poder que se inscrevia sobre 

estes corpos as colocava, por exemplo, no lugar de histéricas ou anoréxicas, a 

Lei 11.340/06 subverte a inscrição opressora da feminilidade sobre os corpos 

das mulheres, concebendo-os agora como uma entidade psicofísica e 

aumentando as possibilidades de expressão dessas mulheres e de resguardo de 

sua integridade (MACHADO e GROSSI, 2015, p. 571).  

 

Nesse sentido, as “medidas integradas de prevenção” previstas no art. 8º da LMP, 

mormente aquelas destinadas a promover informação sobre VDFM se aplicadas de forma 

consistente exercem papel fundamental no incremento da consciência jurídica das 

mulheres e em sua colocação como sujeito de direito ativo. 

Ainda sobre a importância da informação, a “Pesquisa DataSenado” sobre VDFM, 

realizada no segundo semestre de 2021, apontou que, apesar de 81% das brasileiras 

afirmarem que pouco ou nada conhecem sobre a Lei – o que denota a falta de promoção 

adequada da informação, enquanto medida integrada de prevenção -, é possível que tenha 

havido um aumento na “consciência das brasileiras sobre as várias formas de 

manifestação da violência contra mulheres”, uma vez que, embora a violência física 

continue sendo a mais conhecida (79% das entrevistas), todos os demais tipos de violência 

registram aumento significativo nas menções: psicológica (58%), moral (48%), 

patrimonial (25%) e sexual (22%)66. Na série histórica, desde 2005, o reconhecimento da 

VPM pelas mulheres tem dado um salto significativo, o que pode representar um efeito 

positivo da juridificação.  

 

Figura 05 - Percepção das mulheres quanto ao tipo de violência sofrida 

 
66 Pesquisa DataSenado: Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 2021. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-domestica-e-familiar-contra-a-

mulher-2021. Acesso em 15 de dez. 2021. 

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher-2021
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher-2021
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Fonte: DataSenado67 

 

Nesse sentido, o conceito de violência psicológica mostra-se fundamental sob o 

ponto de vista comunicacional e da consolidação da consciência jurídica, pois, conforme 

dito na introdução desta pesquisa, sua juridificação denota uma mudança pública na forma 

de “interpretação da dor e das violências”, revelando-se como um fruto da “evolução de 

uma luta em que a própria noção de violência é estendida, na tentativa de proteger ao 

máximo os sujeitos de direito” (MACHADO; GROSSI, 2015, p. 572). 

 

3.4 Os aspectos práticos da juridificação da VPM 

 

A amplitude do conceito de VPM adotado na LMP, por si só, evidencia, de um 

lado, a complexidade envolta ao fenômeno e a dificuldade de condensar, no papel, tantas 

nuances que constituem a referida violência e, de outro, a necessidade de dar relevância 

jurídica a certos atos violentos experienciados pelas mulheres que até então eram 

invisibilizados pelos sistemas jurídico e político, alargando, assim, as possibilidades de 

 
67 Painel interativo. Pesquisa DataSenado/OMV. Disponível em: 

https://www.senado.leg.br/institucional/datasenado/paineis_dados/#/?pesquisa=violencia_domestica_fami

liar. Acesso em 15 de dez. 2021. 

https://www.senado.leg.br/institucional/datasenado/paineis_dados/#/?pesquisa=violencia_domestica_familiar
https://www.senado.leg.br/institucional/datasenado/paineis_dados/#/?pesquisa=violencia_domestica_familiar
https://www.senado.leg.br/institucional/datasenado/paineis_dados/#/?pesquisa=violencia_domestica_familiar
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intervenção do estado (e da sociedade) nos eixos preventivo, protetivo e de 

responsabilização que estruturam a Lei. 

Isadora Vier Machado (2017, p. 92) coloca que é essencial para interpretar a 

complexidade conceitual das violências psicológicas ter em mente que estas, muitas 

vezes, “vêm subsumidas na prática de outras tipologias de violência”, como a física e a 

sexual. Outros tipos de violência encontrariam lugar na previsão legal de que qualquer 

meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher seriam atos 

de violência psicológica. 

O próprio dispositivo legal convida à interpretação analógica. Admitida, conforme 

assinala Flávio Augusto Monteiro de Barros (2001, p. 36), “quando o texto da lei abrange 

numa fórmula genérica os fatos semelhantes aos enunciados numa fórmula casuística”. 

Como se visualiza na parte final do conceito de VPM, depois de o texto enumerar 

possíveis meios para a prática da violência psicológica (fórmula casuística), este autoriza 

o intérprete, por uma formulação genérica (“qualquer outro meio”), a abarcar condutas 

semelhantes que não constam nele, desde que tais resultem em “prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação”. 

Essa abertura, em alguma medida, visa a mitigar a chamada “expropriação dos 

fatos pelo direito”. Segundo Flávio Galdino (2005, p. 110), “A notória incompatibilidade 

entre a complexidade da vida real e a abstração simplificadora dos conceitos e categorias 

jurídicas” conduz a esse fenômeno, uma vez que para se alcançar a generalidade e a 

abstração é necessário se afastar das especificidades de casos concretos. 

A abertura para a interpretação analógica busca permitir que a descrição legal 

acesse mais camadas da complexa dinâmica social, mantendo a descrição legal atualizada 

ao longo do tempo e permitindo abarcar especificidades de casos concretos. Por isso, os 

14 meios de praticar VPM nominalmente estipulados na Lei são compreendidos como 

um rol exemplificativo. São eles que dão o tom e publicizam o âmbito mínimo de alcance 

do conceito. 

Tal característica, somada ao fato de que os próprios termos que constituem a 

definição legal (como constrangimento, humilhação, ridicularização etc.) exigem 

interpretação68, concentra a disputa em torno da VPM na arena do processo judicial, 

 
68 A pesquisa de Larissa Fook Bastos e Lucas Guimarães Cardoso de Sá (2021) é interessante sobre esse 

aspecto. A autora e o autor, em seu intento de desenvolver um instrumento brasileiro para a avaliação da 

VPM, partem do pressuposto de que o contexto cultural é importante para compreender esse tipo de 

violência, de modo que um instrumento deve levar em consideração “quais comportamentos são 

considerados como violência psicológica na cultura brasileira”. No fim das contas, buscam compreender o 
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demonstrando que a definição do que vem a ser jurídica e concretamente violência 

psicológica é um campo de perene disputa. Assim, parte do embate passou a se dar na 

busca pela subsunção da descrição geral e abstrata do art. 7º, II da LMP aos casos 

concretos que são postos à frente daqueles/as que tratam do problema69. 

Dentro dessa disputa por reconhecimento concreto, a VPM, ao menos no período 

pesquisado (2006-2021), tem uma peculiaridade: o conceito abarca tanto ilícitos 

exclusivamente cíveis, quanto ilícitos penais; o que coloca mais uma camada na disputa 

em torno do reconhecimento e do campo responsável por tal.  

O que se visualiza na prática e foi discutido em parte de nossa introdução e no 

capítulo anterior é que a amplitude do conceito de VPM, somada a uma tendência de 

leitura da LMP apenas sob a ótica da responsabilização criminal, pode ter, em muitos 

casos, negado vigência à dimensão cível do conceito; o que, por conseguinte, constitui 

obstáculos (culturais e institucionais) para a operacionalização de outras dimensões da 

Lei, como a protetiva, que envolve a importante discussão acerca de sua natureza jurídica 

das medidas protetivas (MACHADO e GUARANHA, 2020). 

Segundo Thiago Ávila (2019, p. 11), 

Do ponto de vista jurídico, todas as formas de violência conceituadas nos arts. 

5º e 7º da LMP são conflitos abusivos, que configuram atos ilícitos e, portanto, 

devem ensejar a concessão de medidas protetivas de urgência. Todavia, nem 

todas essas formas de conflitos abusivos possuem, necessariamente, 

configuração criminal, já que o princípio da taxatividade (CF/1988, art. 5º, 

inciso XXXIX) exige definição expressa da conduta criminosa e sua 

penalidade e nem todas as formas de violência ali indicadas possuem 

correspondente criminal (v. DIAS, 2012:45; PIRES, 2011:150). [...] Podemos 

classificar os conflitos familiares em três tipos: (i) conflitos abusivos criminais; 

(ii) conflitos abusivos não criminais; e (iii) conflitos não abusivos. Os dois 

primeiros dão ensejo à concessão de medidas protetivas de urgência, apenas o 

último não. [...] A distinção é importante, pois pesquisas têm documentado a 

resistência do Judiciário em deferir medidas protetivas quando não há 

correspondência da situação de violência com um delito (v., por todos, 

AZEVEDO et al, 2016:280). 

 
que é admitido como um ato de “constrangimento”, de “humilhação”, de “manipulação”, de “chantagem” 

etc. Assim, embora a definição jurídica de VPM reduza as margens de liberdade do intérprete, os próprios 

termos que constituem a definição devem ser disputados para a aplicação do direito. 
69 O reconhecimento ou não reconhecimento de que determinada conduta concreta é violência psicológica 

é fruto de um processo complexo e disputado de construção social do ilícito. Para Marta Machado e Maíra 

Machado (2013), a construção social do ilícito inicia-se na sociedade, é formalizado por meio do Poder 

Legislativo em torno de uma norma de comportamento e segue em perene disputa no processo judicial, 

mobilizando diversos materiais jurídicos e não jurídicos, para afirmar ou negar que a aquela conduta 

concreta é um ilícito e que determinado sujeito é responsável por ele. Assim, as autoras (MACHADO; 

MACHADO, 2013, p. 336) indicam que a definição do ilícito não é algo natural, mas produto da “ação de 

muitas e sucessivas instituições e pela interação de diversos atores do sistema político, do sistema de justiça, 

eventualmente do sistema médico, dos cidadãos etc.”. 
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A VPM, como o próprio autor reconhece, está no cerne da problemática, pois 

pensar as medidas protetivas apenas sob a ótica criminal significa desconsiderar do 

âmbito da proteção parte significativa das hipóteses de VPM previstas na Lei, diante da 

falta de correspondência com a Lei penal. 

Significa dizer que o foco apenas na dimensão normativo-penal da Lei 

(MACHADO, 2014) tende a lançar pouca luz sobre os eixos da prevenção e proteção, 

afetando sua concretização. Essa também é parte da crítica de Theophilos Rifiotis (2007 

e 2015) sobre a judicialização da violência de gênero no Brasil. Para o autor, interpretar 

a VDFM apenas a partir de uma leitura criminalizante e estigmatizada contida na 

polaridade “vítima/agressor” ou na figura judicial do réu pode introduzir uma série de 

obstáculos para compreensões e intervenções não-penais. 

Até a criminalização da VPM, em 2021, os ditos “conflitos abusivos criminais” 

(ÁVILA, 2019, p. 11) poderiam ser capitulados como perturbação da tranquilidade (art. 

65, LCP); constrangimento ilegal (art. 146, CP); ameaça (art. 147, CP); perseguição (art. 

147-A); cárcere privado (art. 148, CP); violação de domicílio (art. 150, CP); violação de 

correspondência (art. 151, CP); abandono material (art. 244, CP); registro não autorizado 

da intimidade sexual (art. 216-B, CP); pornografia de vingança (art. 218-C, §1º, CP) e 

descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, LMP). 

Ainda no que atine ao enquadramento típico dos atos atrelados à violência em 

comento, merecem destaque os delitos de lesão corporal (art. 129, CP), de injúria (art. 

140, CP) e de dano (art. 163, CP), respectivamente, classificados pela LMP como 

violência física, moral e patrimonial. Isso porque referidos fatos típicos podem revelar 

íntima ligação com o conceito de violência psicológica. O primeiro pelo resultado e os 

dois últimos como meio. 

Nessa atividade de subsunção, desde 2014, a Comissão Permanente de Combate 

à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (COPEVID), vinculada ao Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais, orienta, em seu Enunciado 18, que nos casos de danos 

à saúde psicológica da mulher por ocasião de VDFM, poderá o/a promotor/a de justiça 

oferecer denúncia por crime de lesão corporal, na modalidade lesão à saúde psicológica, 

determinando-se para tanto, como procedimento preparatório, a requisição de “perícia 

médica psiquiátrica para atestar as lesões à saúde física, tais quais depressão, estresse pós-

traumático, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia, dentre 

outros”. 
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O delito de injúria, por sua vez, pode prestar-se de meio para controlar e manter a 

submissão da mulher, afetando sua autodeterminação e colaborando, inclusive, para o 

dano psíquico. É possível conceber que a pluralidade de injúrias consumadas ao longo do 

tempo, no âmbito conjugal, torna-se um meio para atingir bem jurídico diverso da honra 

subjetiva, pois a intencionalidade (REALE JR., 2000, p. 45) que colore a conduta se 

inclina à desestabilização da integridade psicológica como forma de dominação70. 

No mesmo sentido, no que toca o crime de dano, em que pese a classificação da 

LMP como violência patrimonial, a doutrina tem arrazoado que a destruição de objetos 

da mulher em situação de violência tem se mostrado forma de intimidação desta e de 

demonstração de poder do autor do fato, de modo que o “destruir, inutilizar ou deteriorar 

coisa alheia” pode revestir-se de modus ao exercício da violência psicológica71. 

Como efeito de superfície, é possível dizer que o ingresso do conceito de VPM no 

sistema jurídico pôde ter experimentado a pretensão de reduzir a inovação conceitual a 

um ou alguns tipos penais, conforme se verificou inicialmente pela desconsideração de 

sua dimensão cível e posteriormente pela criação dos crimes de perseguição (art. 147-A) 

e violência psicológica (art. 147-B). 

O privilégio do penal, que escanteia a dimensão nominativa e protetiva da LMP, 

também pôde ser fomentado pelo “desejo social” por mais “proteção via punição”, cujo 

movimento decorreu da constatação de que muitos atos de VPM acabaram barrados nas 

primeiras salas do sistema de justiça criminal pela falta de correspondência na lei penal 

ou pela dificuldade probatória (MACHADO e GROSSI, 2015, p. 596), frustrando 

expectativas. 

Beatriz Accioly Lins (2014, p. 11) inaugura seu trabalho etnográfico com um 

relato representativo dessa frustração: 

“Meu marido me humilha! Eu não aguento mais. Não sei o que fazer!”, bradou 

a mulher ao se debruçar bruscamente sobre o balcão da delegacia. 

Visivelmente abalada, sua interpelação aflita chamou a atenção de todos os 

 
70 Em regra, os boletins de ocorrência são registrados como fatos isolados o que, em primeiro momento, 

faz afastar a ideia de VPM, mas a experiência sugere que a mulher em situação de VDFM tenda a suportar 

outros episódios semelhantes até chegar às vias da notitia criminis, cuja teia se mostra oculta. 
71 Nesse sentido, as “Diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes 

violentas de mulheres” (BRASIL, 2016) dispõe que: “A destruição de objetos e bens pode evidenciar um 

contexto de violência simbólica e psicológica praticada contra a vítima. Nesses casos, a destruição se dirige 

a bens pertencentes à vítima e que apresentem valor afetivo para ela, ou dos quais ela dependa para 

realização de seus estudos, trabalho etc. Por exemplo: objetos de decoração, fotografias, livros, 

instrumentos de trabalho, equipamentos como computadores, celulares, entre outros. Podem também ser 

destruídos documentos pessoais da vítima ou de seus dependentes. Deve também ser observada a presença 

de animais de estimação na casa e se esses apresentam sinais de maus tratos. A crueldade contra animais 

de estimação também caracteriza a violência simbólica, quando com essa prática, o agressor procura infligir 

sofrimento à vítima”. 
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presentes na recepção, atraindo olhares perplexos e curiosos das funcionárias 

em serviço, de outras mulheres que aguardavam atendimento e de policiais 

militares que acompanhavam um flagrante levado à polícia civil. Do lado de 

dentro do balcão, a policial civil responsável pela recepção e triagem dos casos 

se levantou de sua mesa e abordou a recém-chegada com um costumeiro: 

“minha senhora, o que está acontecendo?”. Se para as policiais a pergunta 

introdutória serviria, invariavelmente, para identificar e classificar os relatos 

das mulheres que buscavam os serviços da delegacia; para muitas mulheres, a 

indagação operava como um convite ao desabafo. No caso da recém-chegada, 

não foi diferente. Em meio a lamentos indignados e chorosos, a mulher tratou 

de explicar que vivia em um casamento tenso e conflituoso, e que seu marido 

costumava desmerecer-lhe com palavras depreciativas, além de pressioná-la a 

manter relações sexuais indesejadas. Ela queria, por isso, denunciá-lo. Após 

ouvir o longo relato, a policial, um tanto impaciente, pediu calma e “menos 

escândalo”, perguntando à mulher quais seriam os tais termos ofensivos e de 

que forma o marido a obrigaria a fazer sexo sem consentimento. “Ele diz que 

eu sou feia, que ele não sente atração por mim, depois diz que vai sair de casa, 

que vai parar de comprar comida para as crianças se eu não obedecê-lo”, 

explicou a mulher. Um tanto frustrada, a policial replicou: “senhora, isso não 

é crime! Só seria crime se ele lhe agredisse ou ameaçasse. Ele lhe agride? Faz 

ameaças à sua vida?”. Com a negativa da mulher, a policial concluiu: “não há 

nada que possa ser feito aqui, senhora. Isso não é crime.” Insatisfeita, a mulher 

questionou a profissional, “mas essa não é uma delegacia da mulher? Vocês 

não têm que me defender?”. “Aqui é uma delegacia, a gente investiga crimes, 

senhora”. 

 

A percepção do criminal como forma privilegiada de resolução de problemas 

sociais e como lente de leitura das inovações da LMP aparentemente não só perpassa a 

racionalidade daqueles/as implicados/as na aplicação/implementação da Lei como 

também da própria população. 

Sobre essa busca de enquadramento das violências e dores em categorias penais 

como forma de proteção, a Pesquisa DataSenado, de 2019, apontou que 60% das mulheres 

entrevistadas entendem que o aumento da punição para agressores é a principal forma de 

diminuir a violência contra a mulher, conforme mostra a figura abaixo: 

 

 

Figura 06 - Opinião das mulheres sobre a principal forma de diminuir a VDFM 



92 

 

 

Fonte: DataSenado, 2019. 

 

Segundo a referida Pesquisa DataSenado (2019), a atuação do Congresso 

Nacional no que toca a VDFM é considerada regular por 41% das entrevistadas e péssima, 

por 24%, diante da falta de rigor da Lei, concluindo que “a população feminina quer que 

a legislação brasileira avance com vistas a menos impunidade e maior rigor”72. 

 

3.5 As mobilizações legislativas em torno do conceito de VPM 

 

 A existência de episódios de VPM que não encontravam correspondentes penais 

ou cujos correspondentes dispunham de penas “brandas” levou parte dos movimentos das 

mulheres a se inclinar à expansão do direito penal (SÁNCHEZ, 2002, passim)73, 

encontrando certa guarida no Poder Legislativo. 

 
72 Pesquisa DataSenado: Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 2019. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agressoes-

cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1. Acesso 15 de dez. 2021. A referida 

pesquisa ainda aponta que “Dentre os serviços de proteção à mulher avaliados, o mais conhecido é a 

Delegacia da Mulher, com 78% das menções, seguido pela Defensoria Pública, com 52%. Casas abrigo e 

a Casa da Mulher Brasileira são conhecidas respectivamente por 47% e 37% das brasileiras”. 
73 O jurista espanhol trabalha a ideia de expansão do direito penal por meio da inovação legislativa com 

vistas à aprovação de novas leis penais (criminalização, recrudescimento da sanção, abrandamento de 

garantias), enquanto resposta do surgimento de novos interesses, à institucionalização da insegurança, à 

sensação social de insegurança, à configuração de uma sociedade de sujeitos passivos, ao descrédito de 

outras instâncias de proteção etc. 

atípicos da moralidade, atitude da esquerda política e gerencialismo.  

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agressoes-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/violencia-contra-a-mulher-agressoes-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1
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 Em pesquisa exploratória no site da Câmara dos Deputados, conforme descrito na 

seção 1.2 desta pesquisa, buscamos entender em que sentido a VPM estava sendo 

mobilizada em propostas legislativas. 

Como resultado, visualizamos que nos 35 projetos de lei (PLs) identificados, em 

que a noção de VPM justificava a propositura, 27 deles contemplavam pretensões 

vinculadas à responsabilização/punição criminal, enquanto apenas oito possuíam 

propostas não-penais. 

 

3.5.1 Propostas criminais 

 

 Nas propostas criminais, separamos os PLs em três categorias temáticas: (a) 

medidas legislativas que criam tipos penais, (b) medidas legislativas que recrudescem as 

penas dos tipos já existentes e (c) medidas legislativas que promovem mudanças 

procedimentais com vistas ao maior êxito na persecução criminal. 

 Dos 27 LPs em matéria criminal, extraímos 30 propostas de mudança legislativa, 

tendo-se em vista que em três projetos havia mais de uma proposta. Organizamo-las da 

seguinte forma: 

 

(i) 16 pretensões de criação de novos tipos penais: 

  

● dez pretensões criminalizam o stalking. Após mais de um ano da 

coleta dos PLs, a pretensão de criminalização do stalking foi bem-

sucedida com a promulgação da Lei nº 14.132, de 31 de março de 

2021, que inseriu o art. 147-A no Código Penal74. Embora seja um 

delito que inicialmente não se vincule à questão de gênero, as 

justificativas das proposições reconhecem a mulher como a 

principal atingida pela conduta e buscavam afastar os casos de 

perseguição insidiosa e/ou obsessiva no âmbito doméstico e 

 
74 CP, art. 147-A: Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física 

ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou 

perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 

multa. §1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: I – contra criança, adolescente ou idoso; 

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 deste Código; 

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. §2º As penas deste artigo 

são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. §3º Somente se procede mediante 

representação. 
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familiar do alcance da, agora revogada, contravenção penal de 

perturbação da tranquilidade. Em comum, tem-se que os PLs 

demonstram o foco na tutela da integridade psicológica, vez que a 

conduta de perseguição acarreta dano psicológico, ao lesar a 

tranquilidade, a privacidade e a liberdade das(os) 

perseguidas(os)75. 

 

● cinco tipificam a violência psicológica: as propostas serão 

tratadas em tópico específico mais adiante. 

 

● uma coloca o dano psíquico como lesão corporal: a proposta será 

tratada no contexto da criminalização da VPM. 

 

(ii) Nove propostas de recrudescimento das penas já existentes:  

 

● duas fixam critérios para o estabelecimento da pena-base no 

crime de lesão corporal: nelas, propõe-se a parametrização das 

circunstâncias judiciais que o/a magistrado/a deve levar em conta 

na primeira fase de individualização judicial da pena, em 

movimento contrário a chamada cultura da pena-base no mínimo 

legal. Entre os critérios, a deputada Aline Corrêa e um grupo de 

deputadas e deputados do PCdoB propõem que sejam levados em 

consideração para o cálculo da pena base, entre outros critérios, (i) 

lesões em locais visíveis do corpo que causem maior 

constrangimento à vítima; (ii) sofrimento presumível durante as 

agressões e durante o convalescimento; e (iii) humilhação causada 

durante a agressão perante espectadores. 

 
75 A deputada Elcione Barbalho (MDB/PA), no PL 4411/2020, pondera que as soluções atuais para o 

stalking (como imputação de contravenção penal de perturbação da tranquilidade ou de crime de ameaça) 

são simplórias, pois nem a contravenção penal, nem a ameaça são capazes de esgotar todas as possibilidades 

de assédio persistente, isso porque “Podem existir condutas que isoladamente encaradas não apresentam 

ofensividade alguma. Todavia, se forem analisadas levando-se em conta o contexto global da situação, as 

referidas condutas passam a ser vistas de outra forma”. Para a deputada, isolar um ato e vê-lo de fora do 

contexto invariavelmente levará à conclusão de inofensividade ou até mesmo de romantismo, citando a 

entrega de flores, cartas românticas e tentativas reiteradas de contato telefônico. Sublinha-se que, para a 

deputada, todavia, focar apenas na criminalização é uma medida reducionista, devendo servir esta como 

um elemento para auxiliar na “mudança na compreensão e no entendimento do intérprete acerca do stalking 

e da violência de gênero, pois só assim, as vítimas do stalking receberão uma efetiva proteção”. 
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● cinco recrudescem o crime de ameaça contra a mulher: seja 

qualificando o delito quando “cometid[o] contra mulher por razões 

da condição de sexo feminino” (PLs 1526/2019, 5930/201976, 

641/2020), seja criando causa especial de aumento (+ 2/3), “nos 

casos em que estiver relacionado à ambiência doméstica” (PL 

5537/2019), seja aplicando pena cumulativa de multa em caso de 

reincidência no contexto de VDFM (PL 3938/2019). O deputado 

Leonardo Albuquerque (Solidariedade), na justificativa do PL 

1526/2019, externa que apesar da pouca visibilidade da violência 

psicológica, a “ameaça constitui uma das características mais 

presentes na violência contra a mulher”. Na mesma linha de 

Albuquerque, o deputado Fernando Rodolfo (PL), no PL 

5537/2019, expõe (i) que muitas lesões corporais graves ou fatais 

são precedidas de ameaça ainda na convivência doméstica, (ii) que 

as ameaças e chantagens realizadas contra a mulher deixam sérias 

sequelas psicológicas e (iii) que a atual legislação tem sido pouco 

efetiva para desestimular “este verdadeiro terror psicológico 

exercido pelo marido ou companheiro”. Assim, os discursos dos 

parlamentares seguem a mesma senda: o recrudescimento é 

necessário para dar um recado incisivo aos agressores, que a partir 

de então serão punidos com mais rigor77.  

 

● duas recrudescem os crimes contra a honra: em sentido 

semelhante às propostas de endurecimento dos crimes de ameaça, 

as proposições que se voltam aos crimes contra a honra apostam 

no aumento das penas como forma de imprimir maior proteção. O 

PL 5930/2019 dobra as penas dos crimes contra honra praticados 

 
76 Além de qualificar o delito, o PL 5930/2019 comina cumulativamente a pena de multa. 
77 Exemplificativa é a justificativa, no PL 3938/2019, do deputado Emanuel Neto (PTB) para o 

recrudescimento do tratamento penal: “As práticas forenses que envolvem os ilícitos como o de lesão 

corporal leve e ameaça, crimes esses de menor potencial ofensivo, e considerando que os condenados, em 

sua grande maioria, não possuem maus antecedentes, a pena definitiva fica bem próxima do mínimo legal. 

Diante do exposto, não há como punir com privação de liberdade, o que acaba se tornando indiferente para 

a execução penal. [...] Atualmente, quando a vítima se dirige à delegacia, presta depoimentos, submete-se 

às perícias, para que, ao fim do processo, obtenha a condenação contra o agressor. Ocorre que, infelizmente, 

tal condenação não terá impacto algum em termos punitivo e socializador”. 



96 

 

no contexto de VDFM, enquanto o PL 641/2020 aumenta em um 

terço a pena dos referidos crimes nesse contexto. 

  

(iii) Cinco pretensões direcionadas a promover alterações procedimentais:  

 

● uma valoriza da palavra da vítima: o PL 5114/2013 propõe a 

modificação da LMP para incluir um dispositivo legal que dê 

relevo à palavra da mulher, assinalando que, durante seu 

depoimento, deve ser levado em consideração, por exemplo, o 

impacto dos atos de violência e os abalos psicológicos causados à 

mulher, de modo a ser aceitáveis pequenas incongruências nos 

depoimentos. 

 

● duas tornam expressa a natureza incondicionada da ação 

penal: o PL 5194/2016 busca reafirmar a LMP e a jurisprudência 

acerca da ação penal incondicionada nos casos de lesão corporal 

no âmbito da VDFM, enquanto o PL 2217/2019 pretende tornar 

todos os crimes ocorridos nesse âmbito de ação penal pública 

incondicionada, salvo os crimes contra honra. Em comum, as 

proposições se valem do argumento do Ministro Marco Aurélio, na 

ADI 4.424/DF, de que a violência psicológica a qual a mulher está 

submetida é um fator que limita sua possibilidade de dar início ao 

procedimento criminal78. 

 

● uma estabelece a imprescritibilidade do estupro de vulnerável: 

nessa proposta, ao tecer sua justificação para a propositura do PL 

5102/2020, o deputado Guiga Peixoto (PSL/SP) chama atenção 

para a violência de gênero que sustenta o delito, bem como para o 

fato de que o referido delito, “além das mazelas de curto prazo, 

 
78 No referido julgado, o Ministro Marco Aurélio assinala que: “Deixar a cargo da mulher autoria da 

representação a decisão sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o temor, a pressão 

psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações 

histórico-culturais, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de 

violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos emocionais 

impostos pela violência de gênero à vítima, o que impede de romper com o estado de submissão”. 
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gera consequências de longo prazo, como diversos transtornos, 

incluindo depressão, fobias, ansiedade, abuso de drogas ilícitas, 

tentativas de suicídio e síndrome de estresse pós-traumático”. 

Além disso, pontua que a violência ocorre “exatamente na fase da 

formação individual e da autoestima”, o que pode “ter efeitos 

devastadores sobre a sociabilidade e sobre as vidas das pessoas”. 

Assim, pelas consequências psicológicas do delito não se mostra 

razoável a regra de prescrição, na medida em que esta (i) 

desconsidera os traumas físicos e psicológicos que a mulher 

precisa superar até ter a coragem/condição para denunciar e (ii) 

causa frustração à mulher que, após conseguir realizar a denúncia, 

tem a notícia de que a punibilidade do agressor está extinta. 

 

● uma altera a forma de atendimento da ocorrência policial: o 

deputado Denis Bezerra (PSB/CE), no PL 5203/2020, propõe que 

“parte da equipe de atendimento multidisciplinar [da LMP] pode 

atuar, mediante escala de no mínimo um psicólogo e um assistente 

social, junto às equipes policiais que se deslocarem para o 

atendimento da ocorrência”. A proposição é justificada pelo fato 

de que os/as policiais não possuírem conhecimentos suficientes 

para identificar as diversas formas de VDFM, de modo que muitas 

vezes os/as agentes não realizam o encaminhamento do agressor 

ao distrito policial pela inaptidão de perceber a agressão 

psicológica, por exemplo. O deputado externa que “Muitas vezes 

o agressor, por ser manipulador, não é encaminhado ao distrito”, 

que faz com que a mulher constate “a ineficiência do Estado, bem 

como [verifique] que o agressor poderá continuar lhe causando a 

violência psicológica”. 

 

 De tal sorte, o que se vê nas propostas criminais é uma concentração de pretensões 

inclinadas a (i) tornar típicos meios e resultados da VPM (crime de perseguição, crime de 

VPM e lesão corporal na modalidade lesão psíquica); (ii) elevar a pena do agressor diante 

das consequências psicológicas da conduta ou da importância da integridade psicológica 

enquanto bem jurídico tutelável pelo direito penal; e (iii) viabilizar a responsabilização 
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criminal do agressor ao salientar os efeitos psicológicos da conduta sobre a mulher e a 

dificuldade de identificação da VPM. 

 

3.5.2 Propostas não-criminais 

 

 Nas propostas não vinculadas à responsabilização/punição criminal, por seu turno, 

os projetos 2481/2007 e 715/2019 propõem a prioridade no acesso gratuito aos serviços 

psicológico e social e ao procedimento cirúrgico para reparação de danos estéticos 

experimentados por mulheres que estiveram em situação de VDFM. 

 A deputada Marília Arraes (PT/PE), na justificação do PL 715/2019, coloca como 

é importante perceber de forma ampla as VDFM, indicando que toda violência física é, 

no mínimo, acompanhada da violência psicológica, cuja assistência estatal, para 

superação do trauma, faz-se relevante. Além disso, a preocupação com o dano estético 

lança luz para tutela da integridade psicológica da mulher, pois se relaciona intimamente 

com a autoestima desta. 

 Sobre esses projetos, é importante sublinhar que, embora ambos possuam 

redações similares, o que indica uma atualização da propositura, no mais recente foi 

retirada a exigência de registro de ocorrência policial da agressão para a garantia do 

acesso prioritário. 

 Em linha semelhante, o PL 3180/2020 propõe a implementação, no âmbito do 

SUS, do acompanhamento psicológico para mulheres que experienciam atos de VDFM. 

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), em sua justificativa, sugere que tal 

acompanhamento seja feito por meio de uma rede de apoio e da troca de experiências 

entre as participantes, que permita o fortalecimento das mulheres para romper o ciclo de 

violências. 

 O PL 6509/2009, por sua vez, propõe no âmbito do Programa Bolsa Família, a 

criação de um benefício variável “vinculado a pessoas em situação de ameaça ou violação 

de direitos”, destinado às famílias que “se encontrem em situação de pobreza ou extrema 

pobreza e que tenham em sua composição mulheres vítimas de qualquer tipo de 

violência”. Seguindo o espírito do Programa de estabelecer condicionalidades ao 

recebimento do benefício, a deputada Aline Corrêa (PP-SP) propôs, entre outras 

condições, a obrigatoriedade de as beneficiárias participarem de programas de tratamento 

psicológico e terapêutico. Para a deputada, o benefício seria um importante complemento 

para a superação dos problemas psicológicos decorrentes da VDFM.  
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 Também no âmbito assistencial, o PL 5388/2019 busca, nas palavras do deputado 

Luiz Lima (PSL-RJ), “preencher uma lacuna no sistema de proteção social relacionado à 

violência doméstica e seus reflexos nas relações trabalhistas”. O deputado pondera acerca 

da necessidade de incluir o período de afastamento do trabalho previsto na LMP (até seis 

meses) entre as hipóteses de benefícios previdenciários, devendo a mulher receber 

auxílio-doença, concedido administrativamente pelo INSS, sempre que ficar afastada do 

seu trabalho ou da sua atividade habitual por decretação de medida protetiva. 

 Extrai-se de sua justificativa que a violência psicológica foi relegada no sistema 

de proteção social e que é preciso ter em mente que “a incapacidade decorrente da 

violência doméstica pode ser de ordem física ou psicológica”. Enquanto está sedimentado 

que a violência física pode resultar na concessão de aposentadoria por invalidez, pensão 

por morte ou auxílio-doença, existiam - até a recente decisão do STJ - controvérsias 

acerca da violência psicológica. A falta de regulamentação, segundo o deputado, deixa 

muitas seguradas sem amparo para se afastarem de seu vínculo empregatício. Para o 

deputado, “não se trata da criação, majoração ou extensão de um novo benefício e sim do 

reconhecimento da incapacidade laborativa decorrente do risco de vida atrelado à 

violência doméstica e sua evidente relação com o temor psicológico da vítima”. 

 Em outros PLs, mobiliza-se a ideia de que o agressor deve ser responsabilizado 

financeiramente pela agressão, sendo os valores revertidos em benefício da mulher para 

compensar/reparar o dano moral/psicológico sofrido. 

 É o caso do PL 1380/2019 que pretende incluir entre as medidas protetivas de 

urgência para a ofendida a prestação de caução para posterior conversão em danos morais 

à mulher. O deputado Júnior Bozzella (PSL/SP) atrela o dano moral às sequelas e traumas 

indeléveis que acompanham os atos de VDFM, afetando a dignidade e a honra da mulher, 

o que traz “consequências nocivas e lhe causa muitas vezes problemas de saúde, 

psicológicos”. Para o deputado, embora nenhuma quantia seja capaz de reparar as 

sequelas psicológicas da violência, a indenização auxiliaria no tratamento dos traumas e 

na reconstrução da vida. 

 Já o PL 3303/2019 autoriza a movimentação do FGTS do agressor para custear os 

tratamentos da mulher agredida. A deputada Lauriete (PL/ES) justifica que “ainda que 

seus agressores sejam presos e condenados, a violência continua impregnada em seus 

corpos pelas marcas e danos advindos das agressões sofridas”. A responsabilidade de 

promover tratamentos estéticos para “retornar a sua imagem” e psicológicos para mitigar 
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os traumas não deve recair apenas sobre o Estado, devendo o agressor custear medidas 

que visem à melhoria da saúde física e psicológica da mulher. 

 Por fim, o PL 5219/2020, embora esteja atrelado aos procedimentos criminais, 

não busca condenação/punição do agressor, mas sim assegurar a integridade psicológica 

da mulher, evitando revitimização, ao propor a normatização da escuta especializada e o 

depoimento especial da mulher vítima ou testemunha de violência. 

 No texto, estabelece-se como garantia fundamental da mulher “ter segurança 

durante os atos processuais ou investigatórios, com avaliação contínua sobre 

possibilidades de intimidação, ameaça e outras formas de violência”. Ainda, é assegurado 

à mulher o resguardo de “qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou 

acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento”. 

 A propositura, em verdade, extrapola o âmbito da VDFM, mas foi considerada na 

pesquisa exploratória, pois, além de se aplicar aos casos de VDFM, o art. 9º da proposta 

se apodera do conceito de violência psicológica nos seguintes termos: 

Art. 9º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas 

criminosas, são formas de violência: II - violência psicológica: a) qualquer 

conduta de discriminação, depreciação, diminuição de autoestima ou 

desrespeito em relação à mulher mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, 

ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) 

que possa comprometer-lhe psíquica ou emocionalmente, bem como vise 

degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. b) 

qualquer conduta que exponha a mulher, direta ou indiretamente, a crime 

violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, 

independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando 

isto a torna testemunha; 

 

Em suma, é possível concluir as oito propostas que se desvinculam da noção de 

punição criminal do agressor estão direcionadas à promoção do atendimento/tratamento 

psicológico das mulheres que estavam/estão em situação de VDFM, do cuidado com sua 

integridade psicológica quando de sua escuta nos processos, bem como da obtenção de 

recursos que auxiliem para sua saída da situação de vulnerabilidade emocional e 

financeira. 

 

 

3.6 As propostas de criminalização do conceito VPM 
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Antes da Lei Maria da Penha, é possível identificar tentativas de juridificação 

conceitual da violência familiar (não limitada à mulher), de suas formas de manifestação 

e da criminalização das condutas.  

O primeiro registro identificado na Câmara dos Deputados é o PL 3381, de 1992, 

de autoria da deputada federal Maria Luiza Fontenele (PSB/CE), que dispõe sobre os 

crimes de violência familiar. O projeto conceitua violência familiar, violência 

psicológica, lesão psicológica, dano psicológico e tipifica os maus tratos, o estupro de 

cônjuge ou companheiro, o estupro incestuoso e o abuso sexual incestuoso.  

Segundo o artigo primeiro do PL,  

Art. 1º - Para os efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes definições: 

 

I - Violência Familiar - Padrão de conduta associada a uma situação de 

abuso de poder que se manifesta através do emprego da força física, 

violência psicológica, violência sexual, intimidação ou perseguição 

contra membro integrante da própria comunidade familiar;  

 

II – Violência psicológica – Toda conduta que produza grave dano 

emocional e que se manifesta sob as seguintes modalidades: ameaça, 

desonra, descrédito, ou menosprezo ao valor pessoal, limitação 

irrazoável ao acesso e manejo dos bens comuns, chantagem, vigilância 

constante, restrições aos vínculos efetivos familiares, destruição de 

objetos apreciados pela pessoa e qualquer ato dirigido a restringir a 

liberdade e o desenvolvimento pessoal;  

 

III - Lesão ou Dano Psicológico - Toda vulneração da vida mental em 

seu conjunto que compreende o pensar, o sentir, o desejar, o aspirar, e 

conseguir e o ser social das pessoas, que se evidencia por medo 

paralisador, sentimentos de desamparo ou de desesperança, sentimento 

de frustração e fracasso, sentimento de insegurança, depressão, 

dependência emocional, de precariedade, isolamento, auto-estima 

debilitada, desvalia, ou sintoma similar. Deve ser comprovada por 

perícia médica.  

  

 Em seguida, o art. 2º do PL propõe a criação dos tipos penais especiais de “Perigo 

para a vida ou saúde de outrem” e de “Maus-tratos na família”. O primeiro tipo penal tem 

a seguinte redação: “Expor a vida ou a saúde física e mental de outrem a perigo direto e 

iminente. Pena - Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave”.  

 Segundo a justificativa, 

O Código Penal, em seu art. 132, trata do “Perigo para a vida ou saúde de 

outrem”, entretanto, não se refere precisamente à exposição da saúde mental 

de outrem a perigo direto e iminente, como fazemos nesta lei. Mesmo que se 

possa admitir uma interpretação extensiva em relação ao conceito de saúde já 

expresso no vigente Código Penal, importa enfatizar este aspecto face à 

relevância com que se apresenta nos casos de violência familiar.  
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 Já o segundo tipo penal criminaliza o emprego de força física ou violência 

psicológica, a intimidação ou perseguição da pessoa de seu ambiente familiar, causando-

lhe dano físico, psicológico ou atingindo bens apreciados por esta. 

 Novamente justificou-se a propositura pelo fato de que o delito de maus-tratos do 

art. 136 do CP não abarca a dimensão psicológica da atuação do agente criminoso, bem 

como de suas consequências. 

 A proposta foi bem recebida pela Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC), mas pouco avançou na Casa. Diante da inércia do PL, a propositura 

foi renovada em 1995, pelos PLs 132 (de autoria das deputadas Maria Laura e Marta 

Suplicy) e 244 (de autoria da deputada Raquel Capiberibe), contemplando a mesma 

redação.  

 Porém, nessa oportunidade, a Casa foi explicitamente não receptiva à inovação 

jurídica proposta. Segundo a Deputada- relatora Zulaiê Cobra,  

No tocante ao mérito, também, a despeito dos nobres motivos que 

justificam a proposição, bem como da louvável intenção de suas autoras, 

não nos parece que o projeto possa ser considerado como peça 

juridicamente hábil à disciplina da matéria. Inicialmente, o art. 1º ao 

definir violência familiar, violência psicológica e lesão ou dano 

psicológico, o faz de maneira pouco jurídica e, o que é pior, define tais 

atos de forma tão ampla que abrangeria quase qualquer coisa. Um pai 

que, por exemplo, se negasse a comprar um doce para o filho teria, 

então, em tese, ofendido "o desejar, o aspirar, o conseguir" da criança, 

podendo ser acusado, pois, de dano psicológico. Ainda que o restante do 

projeto merecesse aprovação, tais definições deveriam ficar em aberto 

no tipo penal para terem seus limites demarcados pela jurisprudência, 

sendo mais apropriadas, diga-se de passagem, para constarem da 

exposição de motivos do projeto. [...] Por sua vez, o art. 2° prevê como 

criminosa a conduta de expor a vida ou a saúde física e mental de outrem 

a perigo direto ou iminente. Tal dispositivo apenas repete o art. 132 do 

Código Penal, acrescentando apenas o perigo à saúde mental. Não nos 

parece que este acréscimo tenha viabilidade prática pois, em sendo o 

possível dano comprovável pericialmente, estaríamos diante da hipótese 

já regulada na legislação atualmente em vigor, ou seja, perigo à saúde 

genericamente falando. Em resumo, o projeto, apesar da sua louvável e 

necessária intenção, é juridicamente falho ao regular a matéria. 

 

Com a promulgação da LMP (2006) e a juridificação do conceito e da definição 

de VPM, as proposituras de criminalização do conceito de VPM, como visto, 

justificaram-se ora na necessidade de haver correspondência entre o conceito e a lei penal 

para proteger as mulheres, ora no argumento de que tipos penais existentes como ameaça 
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e constrangimento ilegal teriam penas muito brandas, de modo a faltar proporcionalidade 

entre a lesividade da conduta e a pena. 

A primeira proposta, encontrada no site da Câmara dos Deputados, pós-LMP, foi 

apresentada pelo deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) em 2013 (PL 6622) e reiterada 

em 2018 (PL 9559). O deputado buscou abarcar toda a descrição legal de VPM da LMP 

ao transcrevê-la enquanto elemento objetivo do tipo penal, ou seja, como conduta 

penalmente punível (preceito primário), cominando pena de reclusão de dois a quatro 

anos e multa ao infrator (preceito secundário). 

O autor do PL externa, em sua justificativa, que pela “completude e abrangência” 

do conceito, este serviria como paradigma para a redação do tipo penal, alocando-o, 

topograficamente, entre os crimes contra a pessoa, naqueles que acarretam a periclitação 

da vida e da saúde. Argumenta, portanto, que para transformar conceito em crime, bastaria 

a inclusão de um preceito secundário, isto é, de uma pena em abstrato, com patamares 

mínimo e máximo. 

Para o deputado, a violência psicológica é central na medida em que se faz 

presente em todos os outros tipos de VDFM, ferindo a saúde mental da mulher. 

Entretanto, embora o ordenamento jurídico possua instrumentos mínimos para a 

prevenção e punição da maioria de formas e atos de VDFM, “a violência psicológica, de 

elevadíssimo grau de lesividade, ainda demanda tipificação penal específica, apta a 

possibilitar a aplicação da plêiade de mecanismos de prevenção e de repressão já previstos 

na Lei Maria da Penha”. 

No ano seguinte, com técnica legislativa distinta, o deputado federal Fábio Trad 

(PMDB) propôs a tipificação do “assédio psicológico” por meio do PL 7490/2014, da 

seguinte forma: 

Art.7º-A, LMP. Assediar psicologicamente cônjuge, companheira, namorada 

ou quem conviva ou tenha convivido em relação íntima, independente de 

coabitação, de forma a acarretar dano emocional, diminuir autoestima, gerar 

intimidação ou assegurar controle: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

Parágrafo único. Configuram violência psicológica na forma descrita no caput, 

dentre outros, os seguintes atos: I – adjetivação depreciativa, destinada à 

humilhação ou à indução de sentimento de menos valia; II – isolamento social, 

consistente na proibição de contato com familiares, amigos ou meio cultural; 

III – regulação das atividades pessoais; IV – destruição intencional de 

propriedade ou de objetos pessoais; V – anúncio de subtração de incapaz; VI 

– negação injustificada de autonomia ou suporte financeiro para a cobertura 

de despesas à sobrevivência digna ou exercício exclusivo do domínio da 

receita conjugal, a fim de conservar dependência econômica; VII – proibição 

de educação ou de exercício de atividade profissional; VIII – anúncio ou 

prática de dano à própria integridade física; IX – maus-tratos a animais 
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domésticos. X – anúncio de oferecimento, troca, disponibilização, 

transmissão, distribuição, publicação ou divulgação de imagem em nudez total 

ou parcial ou em ato sexual ou de comunicação de conteúdo sexualmente 

explícito, de modo a revelar a identidade. 

 

Para o deputado, o tipo penal proposto preenche a lacuna deixada pelo LMP que 

prevê a “proteção à mulher em situação de violência psicológica, sem a existência de tipos 

penais na legislação que fossem capazes de englobar o novo conceito introduzido no 

ordenamento jurídico”, isso porque os tipos penais existentes são “insuficientes para 

abarcar a moderna noção de ofensa psicológica, mundialmente desenvolvida a partir do 

fortalecimento dos movimentos sociais de efetivação dos direitos humanos das 

mulheres”, impedindo a “plena concretização dos objetivos da Lei Maria da Penha”. 

Nesse sentido, o deputado, em sua propositura, apresentou uma reescrita do 

conceito de VPM para aplicação no âmbito criminal, sugerindo que, sendo amplas as 

hipóteses de violência psicológica, o rol do parágrafo único do tipo penal proposto 

contempla “as atitudes verificadas com maior frequência nas experiências dos 

profissionais da rota crítica institucional” e que são entendidas como “permanente padrão 

de comportamento abusivo” direcionado a, de um lado, garantir o exercício do poder, 

perpetuando a desigualdade das relações de gênero e, de outro, causar “profundos danos 

mentais, até mesmo quadro psiquiátrico irreversível, oriundo da impressão de fracasso e 

da sensação de impotência.” 

A referida reescrita, por meio de um rol exemplificativo de condutas, entretanto, 

foi rejeitada pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) pelo fato de o projeto 

não ser tão claro quanto aquele que sustenta o conceito mais puro da LMP (PL 

6622/2013). A fidelidade à definição legal consagrada na LMP tende a legitimar a 

propositura, pois, na visão da relatora, dispensa maiores discussões sobre quais condutas 

estão sendo criminalizadas. 

Já em 2019, o PL 6427, de autoria do deputado Bosco Costa (PL), faz um exercício 

peculiar de apropriação das noções de violência psicológica para a tipificação da 

importunação sexual leve, acrescentando um parágrafo ao art. 215-A do Código Penal, 

que trata da importunação sexual, nos seguintes termos: 

Art. 215-A, parágrafo único. Praticar, de maneira continuada, contra a mulher, 

alguma das seguintes condutas, como forma de subjugá-la sexualmente: I - 

fazer piadas ofensivas; II - chantagear; III - mentir ou enganar; IV - 

menosprezar, desqualificar, humilhar ou ofender; V - provocar ou demonstrar 

ciúmes; VI - incutir o sentimento de culpa; VII - exercer controle sobre a 
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liberdade de agir, de se locomover ou se relacionar. Pena - reclusão, de um a 

três anos, se o fato não constitui crime mais grave. 

 

O deputado justifica sua proposta sob o argumento de que um tipo penal 

subsidiário como este “autoriza a intervenção estatal no nascedouro do abuso da mulher”. 

A proposição tem por inspiração a iniciativa “Polícia Civil Por Elas”, desenvolvida pela 

Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, sendo que grande parte da justificativa do PL 

transcreve a entrevista de um delegado daquele estado, como o trecho abaixo:  

Tudo passa pela conscientização da vítima, para se perceber vítima, e do 

agressor, para se perceber agressor. E saber que buscar a polícia não vai trazer 

transtornos, mas ganhos. A violência contra a mulher que culmina com o 

feminicídio, começa muito antes, com a violência psicológica. É preciso barrar 

a evolução. Como eu disse, a Polícia Civil existe para atuar depois que o crime 

acontece. Então, é importante que tanto a vítima quanto o agressor e a própria 

polícia saibam que uma primeira piada ofensiva já é uma violência e, portanto, 

crime. Só assim se poderá conter a escalada da violência contra a mulher. Se 

um homem é reprimido quando pratica violência psicológica, não vai evoluir 

para uma agressão física e o feminicídio. Não se trata de cortar o mal pela raiz, 

mas resgatar os valores perdidos naquelas pessoas. Nossa intervenção tem que 

ser cirúrgica. Denunciar um agressor psicológico não significa sua prisão, mas 

pode significar sua recuperação. É sempre melhor responsabilizar um homem 

por uma lesão corporal caracterizada pela violência psicológica, com penas 

mais brandas, que podem ser alternativas ou cumpridas com tornozeleiras 

eletrônicas, do que por um feminicídio. 

 

Apesar de o PL estar alocado nos crimes contra a dignidade sexual, parece que a 

proposta possui um escopo maior. Talvez a confusão entre os conceitos de sexo e gênero 

tenham implicado em sua equivocada alocação, haja vista que seria mais adequado se 

falar em “importunação em razão do gênero”. 

De todo modo, chama atenção a justificativa contemplada pelo autor por três 

razões: (i) reconhece-se a violência psicológica como conduta habitual e como primeiro 

estágio para as demais formas de violência; (ii) invoca o direito penal como instrumento 

pedagógico, em substituição às políticas públicas de conscientização acerca da existência 

da referida violência e (iii) afasta-se da lógica do cárcere e da dita punição exemplar. 

No mesmo ano (2019), o PL 3441 não sugeriu a criação de um tipo penal 

autônomo de VPM, mas propôs o deslocamento de todo seu conteúdo conceitual para o 

crime de tortura. A deputada federal Aline Gurgel (PRB), autora do projeto, propõe que 

constitua crime de tortura “constranger alguém com emprego de violência ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental pela prática de violência psicológica 

contra a mulher como forma de violência doméstica e familiar”. 
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Para a deputada, a VPM possui os mesmos elementos que constituem o crime de 

tortura, quais sejam: (i) ofende as garantias fundamentais da pessoa humana; (ii) utiliza-

se da violência psíquica como meio para produzir um resultado, qual seja, a submissão 

feminina por meio da diminuição de sua capacidade de autodeterminação; e (iii) produz 

danos psicológicos, como a depressão, traumas e perda da autoconfiança. 

Assim, continua a deputada, a colocação da VPM como hipótese de tortura teria 

o condão de endurecer a reprimenda penal, pois, pela legislação atual, os crimes que 

podem ser considerados como violência psicológica (calúnia, difamação, injúria, 

constrangimento ilegal, ameaça) são todos punidos com mera detenção, tornando 

praticamente impossível a manutenção do agressor na prisão79. 

Para fechar o rol de pretensões legislativas que, de diversas formas, pretenderam, 

antes da promulgação da Lei 14.188/2021, a criminalização da VPM, o PL 523/2020, de 

autoria da deputada Maria Rosas (Republicanos), busca, no mesmo sentido do Enunciado 

18 da COPEVID, mencionado no capítulo 03 desta pesquisa, estabelecer que constitui 

lesão corporal o dano psíquico causado por VDFM. Para a deputada, se um dos objetivos 

da LMP é a tutela da integridade psicológica da mulher, deve-se considerar que cabe ao 

Estado tutelar de maneira mais efetiva e holística sua incolumidade, protegendo não 

apenas seu corpo, mas também sua integridade psíquica. 

Esses seis projetos de Lei ilustram as formas e justificativas empregadas por 

parlamentares para inserir no âmbito do direito penal as condutas e/ou os resultados 

enquadráveis como VPM, cujo êxito se deu apenas em 2021 com a aprovação do PL 

741/2021. 

 

3.6.1 O processo legislativo da Lei 14.188/2021, que tipifica a VPM 

 

Apesar de a primeira pretensão formal da criminalização do conceito de VPM da 

LMP datar o ano de 2013, foi o PL 741/2021 que fez inserir o delito de violência 

psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) no sistema jurídico brasileiro. No contexto 

crítico da pandemia da COVID-19, cujos casos de VDFM aumentaram significativamente 

 
79 O crime de tortura possui pena de dois a oito anos de reclusão. Sendo o crime equiparado a hediondo, a 

pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem direito à fiança e sem a possibilidade da 

concessão de anistia, graça ou indulto. 
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em razão do isolamento social80, o referido projeto foi aprovado nas duas Casas 

Legislativas por unanimidade, com apenas três meses de tramitação81. 

De autoria das deputadas federais Margarete Coelho (PP), Soraya Santos (PL), 

Greyce Elias (Avante) e Carla Dickson (Pros), o projeto foi o prosseguimento do chamado 

“Pacote Basta”, idealizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a partir 

do aproveitamento de ideias já propostas por parlamentares e entregue pela presidente da 

AMB (Renata Gil), em março de 2021, mês em que se comemora o Dia Internacional da 

Mulher, como sugestão legislativa para combater a violência contra a mulher82. 

Segundo o texto do Pacote Basta83, que é mais extenso do que a justificativa do 

PL 741/2021, 

diante de um contexto social em que a violência (naturalizada) contra mulher 

envolve proporções muito além da violência física — a qual constitui apenas 

a ponta do iceberg ou a dimensão explícita de um problema mais profundo -, 

revela-se fundamental que o Estado também se atenha à dimensão psicológica 

da violência contra a mulher. Ressalte-se que essa dimensão, além de afetar, 

de per si, a saúde da mulher, costuma constituir-se em precursor da violência 

física. A violência psicológica encontra conceito legalmente definido. Trata-se 

do art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006 [...]. Verifica-se, portanto, que a 

violência psicológica, por si só, já se mostra extremamente gravosa, 

especialmente porquanto apta a provocar danos ao equilíbrio psicoemocional 

da vítima, privando-a de autoestima e autodeterminação. Cumpre destacar, 

ainda, que a reiteração desse tipo de violência implica “lenta e contínua 

destruição da identidade e da capacidade de reação e resistência da vítima, 

sendo comum que progrida para prejuízo importante à sua saúde mental e 

física”. Além disso, a gravidade dessa forma de violência potencializa-se em 

razão do seu caráter mais próximo à sutileza: circunstância que distorce a 

realidade, de sorte que as vítimas desse tipo de violência muitas vezes não se 

dão conta de que as agressões exclusivamente ao âmbito psíquico também se 

 
80 Sobre o tema, ver Leila Garcia; Ethel Maciel e Pâmela Vieira (2020). As autoras apontam que “No 

isolamento, com maior frequência, as mulheres são vigiadas e impedidas de conversar com familiares e 

amigos, o que amplia a margem de ação para a manipulação psicológica. O controle das finanças domésticas 

também se torna mais acirrado, com a presença mais próxima do homem em um ambiente que é mais 

comumente dominado pela mulher. A perspectiva da perda de poder masculino fere diretamente a figura 

do macho provedor, servindo de gatilho para comportamentos violentos”. 
81 Com o recebimento do PL 741/2021, o Plenário da Câmara, no mesmo mês (março/2021), aprovou o 

requerimento de urgência na tramitação realizado pela deputada Soraya Santos (PL/RJ) e pelo deputado 

Hugo Motta (Republicanos). 
82 O PL propõe (i) a criação do Programa de Cooperação “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”; 

(ii) que o regime inicial dos crimes cometidos no contexto de VDFM seja o fechado; (iii) que o feminicídio 

deixe de ser uma qualificadora do homicídio para ser um delito específico; (iv) a criação de uma 

qualificadora específica para a lesão corporal leve no contexto de VDFM; (v) a tipificação da VPM; (vi) a 

inclusão da violência psicológica como hipótese de afastamento imediato do agressor do lar. Entre tais 

pretensões, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena e o destacamento do feminicídio não 

prosperaram. 
83 Basta de Violência contra a Mulher. Pacote de enfrentamento à violência contra a mulher. Associação 

dos Magistrados Brasileiros — AMB. 2021. Disponível em https://www.amb.com.br/wp-

content/uploads/2021/03/documento-de-apresenta%C3%A7%C3%A3o-pacote-basta-web.pdf. Acesso 03 

de jan. de 2022. 

https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2021/03/documento-de-apresenta%C3%A7%C3%A3o-pacote-basta-web.pdf
https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2021/03/documento-de-apresenta%C3%A7%C3%A3o-pacote-basta-web.pdf
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caracterizam como atos de violência e devem ser denunciados. Essas 

considerações demonstram que a violência psicológica já se constitui, por si 

só, em grande mal às mulheres. No entanto, para além disso, a experiência 

revela, conforme sustenta Marie-France Hirigoyen, que a violência física é 

precedida da violência psicológica. “A violência se inicia de forma lenta e 

silenciosa, que progride em intensidade e consequências.” Em suas primeiras 

manifestações, o agente “não lança mão de agressões físicas, mas parte para o 

cerceamento da liberdade individual da vítima, avançando para o 

constrangimento e humilhação”. Como bem sintetiza Miller, o agressor, antes 

de poder ferir fisicamente sua companheira, precisa baixar a autoestima dela 

de tal forma que ela tolere as agressões. Dessa maneira, combater a violência 

psicológica também se afigura enquanto maneira de evitar a progressão dessa 

violência, que pode alcançar desde lesões corporais até, em última instância, o 

próprio feminicídio. Trata-se, pois, de mais um fator a desvelar a importância 

de se combater a violência psicológica tanto quanto se combate à violência 

física. 

 

De tal modo, o texto do Pacote Basta - contemplando as ideais de “lacuna 

protetiva” e “nudez típica” - pontua que os tipos penais existentes, como injúria e ameaça, 

“não são capazes de apreender toda a complexidade conceitual da violência psicológica”, 

sendo necessária a criação de tipo penal específico para representar a VPM, pois “se trata 

de violação a um bem jurídico específico, qual seja: a saúde psicológica da mulher. 

Portanto, cuidando-se de bem jurídico específico, justifica-se uma tipificação própria 

voltada a uma tutela adequada”. 

A exemplo das proposituras do deputado Carlos Sampaio nos PLs 6622/2013 e 

9559/2018, o tipo penal proposto no PL 741/2021, optou por fazer uso da redação legal 

da LMP e alocá-lo entre os crimes de periclitação da vida e da saúde, por entender tratar-

se de um crime de perigo. Eis a redação: 

Art. 132-A. Expor a mulher a risco de dano emocional que lhe prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, chantagem, ridicularização, limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação. Pena — reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 

anos e multa. 

 

Esses dois pontos (adoção da redação da LMP e crime de perigo) foram 

defendidos pelo Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (FONAVID), em uma nota técnica de apoio parcial ao PL 6622/2013. 

Segundo o Fórum, o preceito primário, ou seja, a descrição da conduta criminalizada deve 

adotar a redação prevista no art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, por ser a noção de VPM 
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consagrada pela legislação. Além disso, seria inadequado exigir a comprovação do dano 

para configuração do delito, pois, segundo a nota técnica: 

diferente da violência física, a violência psicológica não causa danos diretos e 

visíveis à saúde da vítima, mas é um fator de risco, ou seja, aumenta a 

probabilidade de a vítima adquirir uma doença ou ter os sintomas de uma 

doença agravados. [...] De fato, a violência psicológica não é um crime de 

dano, o qual se consuma com a efetiva lesão do bem jurídico e exige para sua 

caracterização exame de corpo de delito e a demonstração de nexo de 

causalidade. A violência psicológica é um crime de perigo, ou seja, se consuma 

com a mera situação de risco a que fica exposto o objeto material do crime84. 

 

Levado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara, 

o primeiro parecer preliminar de Plenário, de relatoria da deputada Perpetua Almeida 

(PCdoB), em 18/05/2021, entendeu que a proposta do PL 741/2021 era positiva no mérito 

e que atendia aos requisitos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Além disso, acatando a natureza de crime de perigo, o parecer propôs o 

aprimoramento do texto para inserir um parágrafo único, nos seguintes termos: “A pena 

é aumentada de um sexto a um terço se a exposição a risco de dano emocional causar 

ofensa à saúde da mulher, caso a conduta não constitua crime mais grave”.   

Em segundo parecer preliminar de Plenário (25/05/2021), por provocação de 

lideranças partidárias, a relatora readequou os patamares da pena para “reclusão, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave” e 

reafirmou o acerto quanto à proposta de que o crime seja de perigo:  

Vale destacar que a proposta se apresenta como crime de perigo, pois caso haja 

o ato capaz de produzir dano emocional, mas não ocorra o devido dano, o delito 

está consumado do mesmo modo. Nesse caso, houve o perigo de dano 

emocional desejado pelo agente, mas não atingido. Esta questão é importante 

por considerar que a vítima, em muitos casos, pode ter dificuldade em 

comprovar o dano efetivo, mas ao mesmo tempo fica evidenciado a busca do 

agente infrator na consecução deste fim.  

 

Entretanto, no parecer proferido em Plenário (02/06/2021), a relatora ventilou a 

necessidade de ceder quanto ao tipo do crime para alcançar consenso e viabilizar a 

aprovação do projeto: “Em busca do acordo para que esta proposta tenha apoiamento de 

todos nossos pares, ajustamos também o tipo penal, alterando de crime de perigo para 

 
84 A nota técnica de apoio parcial ao PL 6622/2013 emitida pelo FONAVID recomenda que o preceito 

primário, ou seja, a descrição da conduta criminalizada adote a redação prevista no art. 7º, inciso II, da 

LMP, em observância ao conceito de violência psicológica consagrado pela legislação. FONAVID. Nota 

técnica de apoio parcial ao PL 6622/2013. Disponível em: https://www.amb.com.br/fonavid/files/6622-

2013.pdf. Acesso em 04 de ago. de 2021.  

https://www.amb.com.br/fonavid/files/6622-2013.pdf
https://www.amb.com.br/fonavid/files/6622-2013.pdf
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crime de dano, de forma que a comprovação do dano emocional se torna agora parte do 

enquadramento do tipo penal”. 

Nessa mesma oportunidade, foram retiradas as condutas de perseguição contumaz 

e vigilância constante por, segundo a relatora, “haver nebulosidade sobre a aplicação 

deste novo tipo penal e do crime de perseguição contumaz que recentemente foi 

sancionado”85. 

Chegou-se, desse modo, à seguinte redação do tipo penal, realocando-o 

topograficamente nos crimes contra a liberdade individual:  

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu 

pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua 

saúde psicológica e autodeterminação: Pena — reclusão, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.  

 

O projeto foi aprovado, em 02/06/2021, por unanimidade pelo Plenário da Câmara 

dos Deputados, determinando-se o encaminhamento para o Senado Federal. De modo 

geral, é possível notar que, na Casa de origem, como forma de obter celeridade e menos 

resistência na aprovação, o PL sofreu algumas alterações no que toca ao tipo de crime 

(perigo versus dano), à quantidade de pena e às condutas que compõem o delito, tornando 

o tipo penal mais brando do que a redação inicial. 

Nota-se também que, para além da exclusão das condutas “vigilância constante” 

e “perseguição contumaz”, o texto aprovado na Câmara, desde a propositura, deixou de 

fora as condutas “violação da intimidade”, “insulto” e “exploração”, bem como o 

resultado “diminuição da autoestima”. 

Quanto à violação da intimidade, é possível especular que se entendeu que os 

delitos de “registro não autorizado da intimidade sexual” (art. 216-B, CP), de pornografia 

de vingança (art. 218-C, §1º, CP) e de perseguição (art. 147-A, CP) já cobrem 

satisfatoriamente a referida conduta. A conduta de insultar, por sua vez, pode ser coberta 

pelo delito de injúria, forma de violência moral, segundo a LMP. A não contemplação da 

conduta de explorar e do resultado diminuição da autoestima, entretanto, parece ser mera 

opção legislativa, como veremos na seção seguinte. 

 
85 O crime de perseguição (art. 147-A, CP, inserido pela Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021) fora 

sancionado pouco mais de dois meses antes do parecer de plenário, que excluiu as condutas de perseguição 

contumaz e vigilância constante do crime de VPM. 
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 No Senado Federal, conforme se vê das notas taquigráficas86, o PL 741/2021 

recebeu dez emendas. Apenas uma (emenda nº 7) se referia ao delito de VPM, cuja 

pretensão era reinserir no texto as condutas de vigilância constante e perseguição 

contumaz e fazer inserir o insulto. A proposta foi rejeitada pela senadora-relatora Rose 

de Freitas (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB – ES), ao argumento de que 

“condutas já foram suprimidas do texto originalmente analisado pela Câmara dos 

Deputados em razão da tipificação própria do crime de stalking”. 

Todas as demais emendas - que versavam sobre outros pontos do PL, sobretudo 

acerca do programa “Sinal Vermelho” - também foram rejeitadas ou retiradas com vistas 

a aprovar o PL da forma mais célere possível, qual seja, sem retorno à Câmara dos 

Deputados. Segundo a senadora-relatora Rose de Freitas (MDB): 

Gostaríamos de atender todas as emendas. Não tenham dúvida de que a minha 

postulação, a minha dedicação é toda ela voltada, seja apresentada por mim, 

seja por outros Senadores, por todos aqueles que abraçam a causa, à luta das 

mulheres. Como Relatora, eu gostaria de aperfeiçoar o texto, mas todas as 

emendas e todas as reivindicações eram no sentido de que pudéssemos aprovar 

urgentemente esse texto, e algumas emendas alterariam o mérito e, com isso, 

o projeto retornaria à Casa iniciadora. Acredito que falo isso com muito 

constrangimento, eu gostaria e muito, toda vez que tivéssemos emendas a 

projetos de leis, de aperfeiçoá-los cada dia mais, para que tenhamos, com 

vigor, instrumentos que possam combater essa hedionda violência contra as 

mulheres. Infelizmente, o índice de violência contra a mulher no Brasil 

aumentou em 75% de acordo com o mapa de violência no País. Esses são dados 

que refletem apenas o período pandêmico, razão pela qual deparamos com a 

necessidade de que esta lei entre em vigor o quanto antes, com muita urgência. 

A luta das mulheres, Sras. e Srs. Senadores, Sr. Presidente, é urgente e 

emergente, e não podemos deixar que cresça o aumento dos registros de 

violência contra a mulher até mesmo no momento de aperfeiçoar o texto que 

veio da Câmara. 

 

 No mesmo sentido, o senador Izalci Lucas (Bloco Parlamentar 

PODEMOS/PSDB/PSL/PSDB - DF) retirou o requerimento de destaque de sua emenda 

(nº 4) com vistas a possibilitar a aprovação do PL: “Presidente, eu vou retirar essa emenda 

e vou pedir, inclusive, o apoio dos meus pares, dos colegas Senadores e Senadoras para 

que a gente possa mandar esse projeto direto para a sanção, para que ele não volte para a 

Câmara. É o apelo que faço. Eu retiro o destaque, Presidente.”  

 
86 Senado Federal. Notas Taquigráficas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. 1º de julho 

de 2021 (quinta-feira), às 16 horas. 72 ª Sessão. Sessão Deliberativa Remota. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/s/24634. Acesso: 01 de fev. 2022. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/s/24634
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Assim, o PL 741/2021 não recebeu qualquer alteração no texto ou no mérito em 

seu trâmite no Senado Federal, sendo aprovado por unanimidade e remetido para sanção 

presidencial, ocorrida em 28/07/2021. 

 

3.7 Alguns aspectos jurídico-dogmáticos do crime de VPM 

 

CP, art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe 

seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde 

psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não 

constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021). 

 

Conforme visto, o aumento de casos de VDFM durante a pandemia constituiu a 

conjuntura para que o delito de VPM, em regime de urgência, pudesse ingressar no 

ordenamento jurídico após 15 anos do ingresso do conceito de VPM e de oito anos de 

pretensões por sua criminalização específica (considerando o início dessa empreitada o 

PL 6622/2013). 

O delito responde aos discursos de “lacuna protetiva” e “nudez típica”, na medida 

em que veste quase a totalidade da descrição legal de VPM de tipicidade penal, 

possibilitando o antes desafiador enquadramento típico e a dita proteção por meio do 

direito penal. 

Algum diagnóstico sério acerca da construção dogmática que será realizada no 

âmbito dos tribunais em torno de delito, todavia, reclama tempo. Os primeiros 

comentários jurídico-dogmáticos realizados sobre o delito, entretanto, dão indícios acerca 

da forma como o crime de VPM será processado e julgado por magistrados/as. 

Valéria Diez Scarance Fernandes, Thiago Pierobom de Ávila e Rogério Sanches 

Cunha (2021)87, nesse sentido, desenvolvem alguns dos principais pontos acerca do 

delito. 

 
87 Valéria Diez Scarance Fernandes, Thiago Pierobom de Ávila e Rogério Sanches Cunha são membros do 

Ministério Público do estado de São Paulo, professores/professora e atuantes na produção jurídico-

dogmática doutrinária acerca da violência de gênero. Rogério Sanches Cunha, inclusive, foi o autor mais 

citado nos julgados analisados, com 41 menções. Sempre que um/uma magistrado/a buscou uma definição 

doutrinária de VPM, recorreu a obra de Cunha em coautoria com o promotor de justiça Ronaldo Batista 

Pinto. Segundo os autores, a VPM é toda “agressão emocional (tão ou mais grave que a física). O 

comportamento típico se dá 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 

cumpulsiva”. 
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Para os autores e a autora, o delito tutela o direito fundamental a “uma vida livre 

de violência [...], em especial a liberdade da ofendida de viver sem medo, traumas ou 

fragilidades emocionais impostos dolosamente por terceiro”. 

 Trata-se, como vimos no processo legislativo, de um crime de dano. Segundo 

Fernandes, Ávila e Cunha (2021), 

O legislador, de forma curiosa, iniciou a descrição típica indicando o resultado 

e, em seguida, traz uma relação exemplificativa de condutas que podem causar 

o resultado. O resultado típico é “causar dano emocional à mulher que a 

prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões”. O resultado central 

é “causar dano emocional à mulher”, já que as locuções seguintes são 

predicados alternativos do dano emocional. As condutas executivas vêm em 

seguida: mediante ameaça (promessa de mal injusto e grave), constrangimento 

(insistência importuna), humilhação (rebaixamento moral), manipulação 

(manobra para influenciar a vontade), isolamento (impedimento da 

convivência com outras pessoas), chantagem (pressão sob ameaça de 

utilização de fatos criminosos ou imorais, verdadeiros ou falsos), 

ridicularização (escarnecimento, zombaria, que não passa de uma forma de 

humilhação), limitação do direito de ir e vir (restrição da livre movimentação) 

ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e 

autodeterminação. Por esta última fórmula analógica estende-se o tipo a 

quaisquer outras condutas que possam interferir na saúde psicológica e no 

exercício de se decidir. Portanto, o rol de comportamentos é meramente 

exemplificativo. 

 

 Como dito quando abordamos o processo legislativo, o tipo penal deixou de fora 

o resultado “diminuição da autoestima”, previsto no art. 7º, II da LMP. Para os autores e 

a autora, essa opção política comunica que a configuração do delito é algo mais do que a 

simples diminuição da autoestima, dentro da ideia de subsidiariedade e fragmentariedade 

própria do Direito Penal. 

 O delito exige, assim, uma interferência na integridade psicológica da mulher que 

ultrapasse a redução da autoestima. Todavia, se essa interferência resultar em patologia 

médica, o crime de VPM será afastado, devendo o acusado responder pelo crime de lesão 

corporal à saúde psicológica. Isso porque, o preceito secundário do tipo penal do art. 147-

B contém “subsidiariedade expressa”, no sentido do que somente se aplicam as penas do 

referido artigo se a conduta não caracterizar crime mais grave (FERNANDES; ÁVILA; 

CUNHA, 2021). 

 De tal forma, os autores e a autora, recorrendo a Isadora Vier Machado, marcam 

a distinção entre o dano psíquico e a violência psicológica: enquanto o primeiro se 

configura por uma patologia médica/somática, a VPM está no campo do “sofrimento não 

qualificável enquanto doença”. 
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 A constatação do dano psíquico deve ser realizada por meio de prova pericial, em 

que se afira o dano, indique o respectivo CID e o nexo de causalidade entre a conduta do 

acusado e o resultado naturalístico identificado. 

 De outro lado, Fernandes, Ávila e Cunha (2021) apontam que a constatação do 

dano emocional não exige prova técnica, conforme: 

A prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida, por 

depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimento médico, relatórios 

psicológicos ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o 

pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua 

saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação. 

Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o 

dano emocional (dor, sofrimento ou angústia significativos), laudos técnicos 

não são necessários88. 

 

 Os autores e a autora salientam ainda que, muito embora o Direito Penal não 

admita a presunção de resultado, a construção jurisprudencial sedimentada no STJ no que 

tange à desnecessidade de prova do dano à esfera moral para o reconhecimento da 

responsabilidade civil pode ser um importante vetor interpretativo/valorativo do caso, 

pois o Tribunal “presume que a prática de atos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher gera abalos emocionais significativos, a justificar a fixação de danos morais”. 

 No que tange às condutas executivas (ou meios para praticar a VPM), Fernandes, 

Ávila e Cunha (2021) salientam que condutas como ameaçar, humilhar e insultar, no 

âmbito da VDFM, cujo enquadramento tradicionalmente rondava os delitos de 

constrangimento ilegal, ameaça ou injúria, por exemplo, passam agora a ser cobertas pelo 

guarda-chuva no art. 147-B do CP. 

 Podem, também, ser absorvidas pelo de delito de VPM, na concepção dos autores 

e da autora, a contravenção penal de vias de fato, na medida em que esta “carrega o 

 
88 Alexandre Morais da Rosa e Ana Luisa Schmidt Ramos (2021) divergem de Fernandes, Ávila e Cunha 

(2021), nesse ponto. Para Rosa e Ramos, com o ingresso do delito de VPM não há mais que se falar em 

crime de lesão corporal à saúde psicológica, quando a vítima é mulher. Para o autor e autora, o crime de 

VPM “consuma-se apenas com o efetivo dano emocional — ou psíquico — à mulher. Por deixar vestígios 

— o efetivo dano —, o crime de violência psicológica reclama, a comprovação de sua materialidade, isto 

é, de sua existência, a realização de exame de corpo de delito. Esse exame nada mais é do que a perícia 

feita sobre os elementos que constituem a materialidade do crime e, portanto, sua ausência afeta a prova da 

própria existência do crime e gera nulidade absoluta no processo (CPP, artigo 564, III, "b"). Em se tratando 

de dano psíquico, o instrumento de prova de sua materialidade deve ser a perícia psicológica. Embora não 

havendo uniformidade na literatura, o dano psíquico costuma ser equiparado à noção de trauma. Portanto, 

estarão no CID-10, sob a rubrica F-43.1 — do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) —, os 

parâmetros normalmente utilizados para caracterizar a ocorrência do dano psíquico originado de um evento 

traumático. Vale dizer, será a presença ou não desses sintomas em mulheres que se apresentarem como 

vítimas de violência psicológica no âmbito doméstico e familiar os indicadores da ocorrência — ou não — 

de dano psíquico, caracterizador do novo crime”. 
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sentido comunicativo de humilhação e constrangimento”, e o delito de dano simples, pois 

- no âmbito doméstico e familiar – “possui um sentido comunicativo de ameaça e 

constrangimento”.  

 No que diz respeito ao elemento subjetivo do tipo penal, Fernandes, Ávila e Cunha 

(2021) apontam que o delito é doloso quanto às condutas executivas, na medida em que 

o agressor “com consciência e vontade, ameaça, constrange, humilha, manipula, isola, 

chantageia, ridiculariza, limita o direito de ir e vir ou [promove] qualquer outro meio que 

cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”. 

 Mas, em relação ao resultado, aceita-se tanto o dolo quanto a culpa, de modo a ser 

indiferente a vontade do agressor quanto ao resultado. Fernandes, Ávila e Cunha (2021) 

salientam, sobre esse ponto, que comumente atos de VPM “serão praticados com a 

finalidade imediata de afirmar o autoritarismo masculino, por puro exercício de poder e 

suposta superioridade, de forma que o agente prevê o resultado (dano emocional) e lhe é 

indiferente, o que configura o dolo eventual”. E complementam: 

Sendo a violência psicológica um ilícito jurídico (desde 2006, com o advento 

da Lei Maria da Penha), o seu potencial de gerar dor, sofrimento e angústia à 

mulher, no contexto das relações domésticas, familiares e íntimas de afeto é 

um verdadeiro fato notório. Portanto, aquele que pratica dolosamente tais atos 

de ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, 

limitação da liberdade ou similares, não poderá afirmar que não sabia que tais 

condutas tinham o potencial de causar danos emocionais. O contexto de 

abusividade relacional será indicativo posição de indiferença quanto ao 

resultado. 

 

 Ainda no que diz respeito às condutas executivas e seu enquadramento, os autores 

e a autora pontuam que tanto um ato isolado quanto reiteração de atos ao longo de tempo 

caracterizam o delito, desde que o resultado seja o dano emocional. 

 Na hipótese de atos prolongados no tempo, salientam Fernandes, Ávila e Cunha 

(2021) que “não sendo possível separar atos individualizados de danos emocionais 

específicos, o conjunto dos atos abusivos será considerado como uma conduta única”, 

bastando a acusação apontar o período aproximado em que os atos ocorreram. 

 Nota-se, assim, que – embora a experiência aponte para a existência de condutas 

reiteradas no contexto da VDFM – o delito não exige tal reiteração (habitualidade). Esse 

dado é importante e marca uma das principais distinções entre o crime de VPM e o delito 

de perseguição (art. 147-A).  

 Segundo Fernandes, Ávila e Cunha (2021), 

os núcleos verbais de violência psicológica indicados no art. 7º, inc. II, da Lei 

n. 11.340/2006 foram divididos entre estes dois delitos, de forma que as 
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condutas de vigilância constante, perseguição contumaz e violação de 

intimidade serão reconduzidas ao crime de perseguição, enquanto as condutas 

de constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e 

ridicularização, que geraram danos emocionais, serão reconduzidas ao crime 

de violência psicológica. 

 

 Destacam os autores e a autora que enquanto a VPM pode ocorrer a partir de um 

único ato, o delito de perseguição exige pelo menos dois episódios. O crime do art. 147-

B exige o dano emocional como resultado, enquanto o crime do art. 147-A não exige 

resultado específico, mas sim “uma ameaça à integridade física ou psíquica, restrição à 

capacidade de locomoção ou invasão ou perturbação à esfera de liberdade ou 

privacidade”. Ainda o elemento “ameaça” e “limitação da liberdade de locomoção” 

aparecem no crime de VPM como condutas que podem levar ao resultado dano 

emocional, enquanto no crime de perseguição tais elementos são os resultados da conduta 

do agressor. 

 Diante de tais distinções, Fernandes, Ávila e Cunha (2021) colocam que possível 

se falar em concurso material dos delitos de VPM e de perseguição, desde que cometidos 

em contexto distinto, isso porque, caso ocorrido no mesmo contexto, ainda que as 

condutas do acusado resultem em dano emocional, o delito de VPM será absorvido pelo 

de perseguição, tendo-se em vista que este é considerado um delito mais grave. O dano 

emocional, todavia, poderá ser considerado na fixação da pena base. 

 

CAPÍTULO 4: CARACTERÍSTICAS DO CORPO EMPÍRICO DE DECISÕES 

 

 No primeiro capítulo desta pesquisa, descrevemos nossas escolhas metodológicas, 

os desafios encontrados para coleta dos julgados e a construção do corpo empírico. 

Nos capítulos seguintes (02 e 03), situamos a VPM enquanto produto da 

mobilização do Direito pelos movimentos feministas e como expressão do que Manuel 

Calvo García (2007) denominou Direito Regulativo, explorando seus âmbitos teórico, 

simbólico e prático. 

 Agora, buscamos descrever as características das 1.339 decisões que compõem 

essa parte do nosso corpo empírico, separando-as entre sentenças criminais, sentenças 

cíveis, acórdãos criminais e acórdãos cíveis.  

A descrição dos dados aqui proposta tem por finalidade estabelecer um panorama 

mais amplo do corpo empírico de decisões, sem adentrar nos usos do conceito de VPM 

propriamente ditos, que serão objeto dos dois capítulos seguintes. 
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4.1 Sentenças criminais 

 

Das 765 sentenças criminais que compõem nosso corpo empírico, 466 são 

assinadas por magistrados, enquanto 299, são assinadas por juízas, o que corresponde a 

aproximadamente 61% de casos decididos por homens. Entretanto, quando analisado o 

número de magistrados/as envolvidos nessas decisões a desigualmente aumenta mais de 

quatro pontos percentuais: as sentenças foram proferidas por 296 indivíduos, sendo 194 

homens e 101 mulheres, o que corresponde a apenas 34,5% de mulheres. 

A magistrada com mais documentos assinados foi Marta de Sá, com 22 

documentos, seguida de Fernanda da Rocha, com 21 e Erika Almeida, com 20. No que 

diz respeito às decisões proferidas por magistrados, Eduardo Luiz Costa aparece com o 

maior número de documentos assinados (33), seguido por Alexandre Ribeiro, com 24 e 

Jonas de Deus, com 16. 

Em termos de território, as sentenças estão distribuídas em 182 comarcas89. A 

comarca com mais documentos em nossa amostra é a da Capital, com 40 decisões, 

seguida de Olímpia, com 33 e São Bernardo do Campo e Taubaté, com 30 cada. 

No que tange à competência, 62 decisões foram proferidas por varas 

especializadas de VDFM, seja vara conjunta, anexo ou autônoma. Das 703 sentenças 

restantes, 86 foram proferidas em varas únicas90 e 617, em varas criminais comuns. 

Significa dizer que apenas 8% das sentenças criminais da nossa amostra vieram de uma 

vara especializada, distribuídas da seguinte forma: 

 

 Tabela 01 - Distribuição das sentenças criminais nas varas especializadas 

 

Órgão julgador 

 

 

Quant. sentenças 

São Paulo: Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 31 

Andradina: Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 02 

Guarulhos: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 06 

Itu: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 02 

Limeira: Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 01 

 
89 Conforme informação institucional, a Primeira Instância do TJSP é constituída por Varas e cartórios, 

distribuídos nas 319 comarcas existentes em todo o Estado, onde atuam aproximadamente 2 mil juízes/as. 

TJPS. Primeira Instância. Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia. Acesso em 12 de jun. 

2021. 
90 O TJSP possui 110 varas únicas. Essas varas são instaladas em comarcas menores, concentrando em 

um/uma único/a magistrado/a todos os assuntos judiciários da região, como processos criminais, família e 

sucessões, consumidor. 

https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia
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Santo André: Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 01 

São José do Rio Preto: Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 02 

São José dos Campos: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 13 

Suzano: Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 04 

Total 62 

Elaboração própria 

 

Já no que diz respeito à temporalidade, as decisões foram proferidas entre 2011 e 

2021, da seguinte forma: 

 

 Tabela 02 - Distribuição das sentenças criminais no tempo 

 

Ano de publicação 

 

 

Quant. sentenças 

2011 1 

2012 6 

2013 33 

2014 41 

2015 39 

2016 51 

2017 95 

2018 85 

2019 161 

2020 109 

até jul./2021 144 

Total 765 

Elaboração própria 

 

No que toca ao número de ocorrências de mobilização do conceito por temática, 

temos o seguinte: 

 

Tabela 03 - Número de ocorrências por temática nas sentenças criminais 

 

Temática 

 

Ocorrências 

 

Ameaça 486 

Lesão Corporal 204 

Medida protetiva de urgência 99 

Desc. de medida protetiva de urgência 70 

Vias de fato 67 

Invasão de domicílio 27 

Sequestro e cárcere privado 13 

Perturbação da tranquilidade 12 

Feminicídio 09 

Constrangimento ilegal 07 
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Homicídio – contra a mulher (antes da Lei 13.104/2015)91 04 

Injúria 04 

Desobediência 04 

Perseguição 04 

Furto 03 

Estupro 03 

Desobediência de decisão judicial 03 

Dano 03 

Homicídio – contra o homem 02 

Tortura 02 

Incêndio 02 

Perturbação do sossego no trabalho 02 

Disparo de arma de fogo 02 

Abandono material 01 

Denunciação caluniosa 01 

Coação no curso do processo 01 

Maus tratos 01 

Extorsão 01 

Perigo para a vida ou saúde de outrem 01 

Estupro de vulnerável 01 

Pornografia de vingança 01 

Total 1.04092 

Elaboração própria 

 

Nota-se que o delito de ameaça se sobressai e junto com o de lesão corporal 

concentram mais de 66% dos usos da noção de VPM identificados nas sentenças penais. 

 Esses dados podem indicar a persistência da noção estreita de que a VDFM se 

resume à lesão corporal e à ameaça, apesar dos avanços conceituais da LMP exigirem a 

compreensão da referida violência de forma mais ampla93. 

Por fim, é importante consignar que, das 765 sentenças criminais, houve 

absolvição do acusado em apenas 48 documentos (pouco mais de 6% das sentenças 

criminais). Nota-se que grande parte dos casos de absolvição (35 sentenças) se deu pelo 

entendimento de ausência/insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, de modo que 

 
91 A Lei 13.104/2015 ingressou no ordenamento jurídico brasileiro em 9 de março de 2015 para prever o 

feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluí-lo no rol dos crimes 

hediondos. 
92 O número de ocorrências é superior ao número de sentenças que compõem essa fração do corpo empírico, 

pois é possível extrair mais de uma temática de uma mesma sentença. A pluralidade de temáticas se dá em 

dois cenários: (i) concurso de crimes, sendo que o conceito de VPM se vincula a dois ou mais delitos na 

mesma decisão; ou (ii) decisão sobre o delito imputado e sobre a concessão/manutenção de medidas 

protetivas. 
93 Para se ter uma ideia, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, no período de 

janeiro de 2021 a novembro do mesmo ano, foram registrados (Boletins de Ocorrência de Violência contra 

a Mulher) em todo estado de São Paulo 53.268 casos de ameaça; 47.261, de lesão corporal; 10.942, de 

crimes contra a honra; 430, de invasão de domicílio; e 277, de constrangimento ilegal. Disponível em: 

http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/ViolenciaMulher.aspx. Acesso em 20 de dez. 2021. 

http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/ViolenciaMulher.aspx
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a/o magistrada/o, nesses casos, reconhece que a conduta imputada é uma forma de 

violência psicológica, em potência ou atípica, mas deixa de condenar pela dúvida em 

relação à materialidade e/ou à autoria ou pela falta de tipicidade. 

A utilização da noção de violência psicológica com vistas à absolvição de 

acusados foi observada em apenas duas construções dogmáticas, identificadas em 13 

decisões, conforme veremos ao tratar dos usos propriamente ditos do conceito de VPM, 

no capítulo seguinte. 

Em suma, podemos apontar que: 

a) nas sentenças criminais há prevalência de homens decidindo (na proporção 

aproximada de dois homens para uma mulher). 

b) as decisões abarcam quase 57% do território do estado de São Paulo, em 

termos de divisão em Comarcas. 

c) sobretudo entre 2006 e 2012, a quantidade de documentos disponíveis para 

análise é ínfima. 

d) apesar da pretensão da LMP de ampliar a noção de VDFM, no âmbito 

criminal, ainda é saliente a prevalência dos clássicos delitos de ameaça e lesão 

corporal. 

e) o mapeamento das decisões quanto à temática confirmou nossa hipótese de 

transversalidade, segundo a qual o conceito de VPM não estaria atrelado 

apenas aos delitos com identidade entre o texto do art. 7º, II da LMP e o texto 

do tipo penal, como é o caso da ameaça e do constrangimento ilegal. 

f) o escasso número de varas especializadas no âmbito do TJSP, sobretudo fora 

da grande São Paulo, delegou às varas criminais comuns 81% e às varas únicas 

11% das decisões que compõem nossa amostra. 

g) o baixo número de decisões que mobilizaram o conceito de VPM com vistas 

à absolvição do acusado (13 decisões, o que corresponde a menos de 2% das 

sentenças criminais) pode indicar que os usos da VPM estão vinculados a 

discursos de condenação, conforme exploraremos no sexto capítulo desta 

pesquisa. 

 

4.2 Sentenças cíveis 

 

 A fração “sentença cível” do corpo empírico é composta por 30 documentos, 18 

são assinados por homens, enquanto 12, por mulheres. Em termos de participação, 27 
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magistrados/as estão envolvidos nessas decisões: o número de mulheres permanece o 

mesmo (12), enquanto o de homens passa para 15, isso porque três magistrados 

proferiram duas decisões cada um. 

 Em termos territoriais, as sentenças cíveis estão distribuídas em 19 comarcas. A 

capital paulista aparece com mais documentos (sete), seguida de Ribeirão Pires, com três 

e Botucatu, Santa Bárbara D'Oeste e Sorocaba com duas decisões, cada uma. As demais 

14 comarcas94 contam cada qual com um documento. 

 No que diz respeito à competência, nenhuma das 30 sentenças cíveis foi proferida 

por vara especializada de VDFM. 20 foram proferidas por varas cíveis comuns; seis por 

varas do Juizado Especial Cível; duas por varas únicas; e duas por varas da família.  

 No que toca à temporalidade, as sentenças cíveis foram proferidas entre 2014 e 

2021, da seguinte forma: 

 

 Tabela 04 - Distribuição das sentenças cíveis no tempo 

 

Ano de publicação 

 

 

Quantidade 

2014 3 

2016 3 

2017 2 

2018 8 

2019 5 

2020 4 

até jul./2021 5 

Total 30 

Elaboração própria 

  

 Já no que tange à temática a qual o conceito de VPM está vinculado, temos o 

seguinte: 

 

Tabela 05 - Número de ocorrências por temática nas sentenças cíveis 

 

Temática 

 

Ocorrências 

 

Danos morais – mulher autora 20 

Danos morais – mulher ré 3 

Medidas protetivas 4 

Nulidade de negócio jurídico 2 

 
94 São elas: Aparecida, Boituva, Borborema, Carapicuíba, Cotia, Ilha Solteira, Jacupiranga, Limeira, Lins, 

São Bernardo do Campo, São Joaquim da Barra, São José dos Campos, São Vicente e Tatuí. 
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Reintegração de posse 1 

Total 30 

Elaboração própria 

 

 Dentro da temática danos morais, nos 20 casos em que a mulher pleiteia a 

condenação do ex-cônjuge/companheiro; em 16 a responsabilidade civil do homem foi 

reconhecida e em quatro, as ofensas recíprocas, a mera desavença de casal ou a falta de 

provas levaram à improcedência do pedido de indenização feito pela mulher. 

 Nos casos em que a mulher figura como ré em ação de danos morais intentada 

pelo seu ex-cônjuge/companheiro, sua defesa foi bem-sucedida, afastando a pretensão 

indenizatória nas três oportunidades. 

 Os quatro pedidos de medidas protetivas foram deferidos e os dois pedidos de 

nulidade de negócios jurídicos que fundamentaram cobranças judiciais do ex-namorado 

em face da mulher também foram acolhidos. De outro lado, o pedido de reintegração foi 

julgado improcedente.   

 Em resumo, o escasso número de sentenças cíveis não nos permite tirar 

conclusões muito robustas sobre essa fração do corpo empírico. Como adiantamos - 

quando falamos das limitações do banco de sentenças -, muitas temáticas cíveis tendem 

a ser discutidas em processos que, em regra, correm com restrições de acesso ao público 

(segredo de justiça e sigilo externo). De modo geral, dentro do que foi possível analisar, 

é possível afirmar que: 

a) nas sentenças cíveis, a desigualdade quanto à representatividade de gênero é mais 

tênue, em relação à fração “sentença criminal”. 

b) as decisões abarcam apenas 6% do território do estado de São Paulo, em termos 

de divisão em Comarcas. 

c) a distribuição dos documentos no tempo é relativamente homogênea, com algum 

destaque para o ano 2018. 

d) há prevalência de pedidos de danos morais (77% dos pedidos), cuja utilização do 

conceito de VPM está atrelada, sobretudo, à discursos que reconhecem a 

pretensão da mulher de ver suas dores, de alguma forma, compensadas. 

 

4.3 Acórdãos criminais 

 

 Dos 384 acórdãos criminais que compõem nosso corpo empírico, 344 são 

assinados por desembargadores, enquanto apenas 40 são por desembargadoras, o que 
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corresponde a uma distribuição de 90% de decisões proferidas por homens contra 10%, 

por mulheres. 

 Ao analisarmos o número de desembargadores/as envolvidos/as nessas decisões, 

a desigualdade cresce: esses 384 documentos foram assinados por 99 

desembargadores/as, sendo 92 homens (93%) e sete mulheres (7%). 

 O desembargador com mais documentos assinados foi Paulo Rossi, com 72 

documentos; já, parte significativa das decisões femininas, foram assinadas por Claudia 

Fanucchi, com 2895. 

 Os recursos que originaram as referidas decisões vieram de 153 comarcas distintas 

e foram distribuídos entre as 16 Câmaras de Direito Criminal. Além disso, 16 decisões - 

que versam sobre conflito de competência - foram decididas pela Câmara Especial e uma 

decisão, na qual um desembargador era réu, pelo Órgão Especial. Em termos numéricos, 

temos: 

 

 Tabela 06 - Distribuição dos acórdãos criminais nas Câmaras 

 

Órgão 

 

Nº. de decisões 

 

1ª Câmara 7 

2ª Câmara 25 

3ª Câmara 20 

4ª Câmara 11 

5ª Câmara 41 

6ª Câmara 16 

7ª Câmara 9 

8ª Câmara 30 

9ª Câmara 16 

10ª Câmara 8 

11ª Câmara 11 

12ª Câmara 91 

13ª Câmara 15 

14ª Câmara 33 

15ª Câmara 9 

16ª Câmara 25 

Câmara Especial 16 

Órgão Especial 1 

Total 384 

Elaboração própria 

 
95 Nos acórdãos, levamos em conta apenas o gênero daquele/a que redige o documento. Segundo o 

Regimento Interno do TJSP, cada feito processado no Tribunal terá um relator, escolhido mediante sorteio 

(art. 167, RITJSP), que conduzirá o julgamento e redigirá o acórdão. Porém, caso seja “vencido o relator 

no mérito ou na questão principal, ainda que em parte, caberá ao desembargador designado redigir o 

acórdão”, sendo preferencialmente escolhido “o desembargador que primeiro expôs a tese vencedora”. 
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 No que diz respeito à temporalidade, as decisões foram proferidas entre 2009 e 

2021, da seguinte forma: 

 

 Tabela 07 - Distribuição dos acórdãos criminais no tempo 

 

Ano da decisão 

 

 

Nº de decisões 

2009 6 

2010 8 

2011 8 

2012 11 

2013 11 

2014 21 

2015 35 

2016 28 

2017 30 

2018 22 

2019 43 

2020 104 

Jul./2021 57 

Total 384 

Elaboração própria 

 

 Quanto ao número de ocorrências de uso do conceito de VPM por temática, temos 

o seguinte: 

 

 Tabela 08 - Número de ocorrências por temática nos acórdãos criminais 

 

Temática 

 

 

Ocorrências 

Ameaça 173 

Prisão preventiva 71 

Medida protetiva de urgência 38 

Lesão corporal 31 

Perturbação da tranquilidade 15 

Descumprimento de medida protetiva de urgência 13 

Vias de fato 13 

Desobediência 7 

Violação de domicílio 7 

Cárcere privado 5 

Estupro de vulnerável 5 

Coação no curso do processo 4 

Feminicídio 4 

Extorsão 3 
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Art. 99, Estatuto do Idoso96 2 

Disparo de arma de fogo 2 

Estupro 2 

Incêndio 2 

Invasão de domicílio 2 

Pornografia de vingança 2 

Art. 241-B, ECA97 1 

Constrangimento ilegal 1 

Dano 1 

Difamação 1 

Injúria 1 

Trancamento de inquérito policial 1 

Maus tratos 1 

Maus tratos a animais 1 

Perseguição 1 

Posse ilegal de arma de fogo 1 

Recebimento de queixa-crime 1 

Roubo 1 

Total 41398 

Elaboração própria 

  

 Registra-se, ainda, que tais decisões se deram no bojo dos seguintes 

procedimentos: 

 

 Tabela 09 - Distribuição dos acórdãos criminais por procedimento 

 

Procedimento 

 

 

Ocorrências 

Apelação 226 

Habeas corpus 96 

RESE 22 

Conflito de competência 16 

Mandado de Segurança 9 

Agravo de instrumento 8 

Embargos de declaração 5 

Cautelar inominada criminal 1 

Representação criminal 1 

Total 384 

Elaboração própria 

 

 
96 Art. 99, Estatuto do Idoso: Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, 

submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados 

indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. 
97 Art. 241-B, ECA: Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma 

de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. 
98 Assim como na fração “sentença criminal” do corpo empírico, um mesmo acórdão pode apresentar mais 

de uma temática a qual o conceito de VPM se vinculou. 
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 Pedidos de reforma mobilizados pelas mulheres. No que toca aos pedidos 

realizados pela mulher (21 acórdãos), estes voltaram-se, majoritariamente, à 

concessão/manutenção/restabelecimento de medidas protetivas (19 casos). A disputa pelo 

reconhecimento da necessidade de proteção se deu pela interposição de RESE, apelação 

ou agravo de instrumento ou pela impetração de mandado de segurança. Nove decisões 

foram favoráveis à recorrente; 10 foram desfavoráveis. 

 Fora isso, houve uma representação criminal contra um desembargador, que foi 

arquivada sob fundamento de atipicidade da conduta (VPM atípica), e um RESE que 

reverteu a rejeição da queixa no delito de injúria. 

 Pedidos de reforma mobilizados pelo Ministério Público. No que diz respeito 

aos pedidos realizados pelo Ministério Público, houve elevada taxa de sucesso: dos 43 

pedidos formulados, o órgão acusatório teve 38 pleitos acolhidos, experimentou 

sucumbência em três e ocorreu a perda do objeto em dois. 

 Nas três pretensões negadas, houve manutenção da absolvição (desobediência, art. 

359, CP); não reconhecimento da anormalidade das consequências do delito para 

exasperar a pena-base; e não reconhecimento do concurso material de delitos. 

 Nos 38 casos em que sua pretensão foi acolhida, em 17 reverteu a absolvição do 

agressor; em nove, teve o recurso (em sentido estrito) acolhido para garantir a 

competência da vara de VDFM; em três, afastou-se a possibilidade de substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; em dois, teve acolhido o pleito de 

cassação da decisão que rejeitou a denúncia; em dois, aumentou a pena aplicada ao réu; 

em dois, teve o pedido de medidas protetivas acatada; em outros (um cada), teve acolhido 

o pedido de: afastamento da pena de prestação exclusivamente pecuniária; cassação de 

sentença de absolvição sumária e suspensão dos efeitos do deferimento de liberdade 

provisória até o julgamento do RESE interposto. 

 Pedidos de reforma mobilizados pelo acusado (337)99. Por fim, no que diz 

respeito aos pedidos realizados pela defesa do acusado, temos os seguintes resultados: 

 

 Tabela 10 - Resultados dos pedidos feitos pela defesa nos acórdãos criminais 

 

Resultado do pedido de reforma 

 

Ocorrência 

 
99 A somatória dos pedidos da mulher, do Ministério Público e do homem/acusado ultrapassa o número de 

acórdãos criminais que compõem a nossa amostra em função de que tanto a mulher que esteve ou está em 

situação de VDFM quanto seu agressor figurarem como recorrentes em alguns processos, mobilizando 

pretensões distintas no mesmo documento. 
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Nega conhecimento/provimento/ordem 228 

Reduz a pena-base 48 

Absolve 10 

Altera o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto 9 

Concede a suspensão condicional da pena (sursis) 8 

Concede a substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direitos 5 

Extingue a punibilidade 4 

Altera o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto 3 

Afasta a prestação de serviços como condição da suspensão condicional da pena (sursis) 3 

Revoga a prisão preventiva 3 

Diminui o prazo da suspensão condicional da pena (sursis) 2 

Revoga as medidas protetivas de urgência 2 

Afasta a indenização por danos morais 2 

Afasta a prestação pecuniária cumulada com pena privativa de liberdade 2 

Revoga parcialmente as medidas protetivas de urgência 1 

Reconhece atenuante 1 

Concede justiça gratuita 1 

Afasta agravante 1 

Desclassifica a lesão corporal para vias de fato 1 

Afasta a suspensão condicional da pena (sursis) prejudicial ao réu 1 

Afasta a condição imposta no regime aberto 1 

Determina a revisão das medidas protetivas pelo juízo a quo 1 

Total 337 

          Elaboração própria 

  

 Nota-se que o agressor não teve muito sucesso em reverter sua situação jurídica. 

Nas 337 oportunidades em que a defesa instou a segunda instância a se manifestar, 

ocorreu negativa total de seus pleitos em 228 casos. Significa dizer que 68% das 

condenações em primeiro grau foram mantidas em seus próprios termos. 

 Em 10 casos, houve absolvição de pelo menos um dos delitos imputados ao 

recorrente. Em quatro, foi reconhecida a extinção da punibilidade de pelo menos um dos 

delitos ao qual foi condenado. Além disso, em dois casos, houve o afastamento dos danos 

morais fixados na sentença penal. 

 O âmbito mais frutífero para a defesa se deu nas questões afetas à decisão sobre a 

sanção, sobretudo no que diz respeito à redução da pena-base (48 casos), mas também no 

afastamento de agravante ou reconhecimento de atenuante, no abrandamento do regime 

inicial do cumprimento da pena, na concessão de sursis, na substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos etc. 

 Cumpre salientar, novamente, que a descrição de resultados aqui proposta tem por 

finalidade estabelecer um panorama mais amplo do corpo empírico, sem adentrar nos 

usos do conceito de VPM (que serão objeto dos dois capítulos seguintes). Essa 
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informação é importante para que não se entenda que todas as decisões favoráveis ao réu 

foram fundamentadas na VPM. Pelo contrário, a maioria das decisões que melhoram a 

situação jurídica do recorrente, como aquelas relacionadas à absolvição ou revisão da 

decisão sobre a sanção, não utilizaram a VPM como fundamento para a reforma. Por 

exemplo, das 48 decisões que reduzem a pena-base em apenas cinco o conceito de VPM 

foi mobilizado nesse ponto, conforme veremos no capítulo 5 desta pesquisa100. 

 Conflito negativo de competência101. Por fim, em todos os 16 casos, em que o 

juízo suscitou conflito de competência, foi reconhecida a competência da vara de VDFM 

ou de uma vara criminal, que acumula as competências cível e criminal (art. 33, LMP). 

 Em suma, é possível extrair dos acórdãos criminais que: 

a) Há predomínio de votos vencedores masculinos. Se comparado com as sentenças 

criminais de primeiro grau, temos que a desigualdade de representação de gênero 

passa de 65,5% para 93%.  

b) Os acórdãos enfrentam impugnações advindas de quase 48% do território do 

estado de São Paulo, em termos de divisão em Comarcas. 

c) A 12º Câmara Criminal concentra 24% das decisões (91 de 384), com prevalência 

de decisões em habeas corpus (60% das decisões da 12º Câmara Criminal se dão 

nesse procedimento). 

d) Ao longo do tempo, há uma tendência crescente na disponibilização de acórdãos 

que mobilizam o conceito de VPM, com um salto considerável no ano de 2020. 

e) O delito de ameaça, assim como nas sentenças criminais, permanece como a 

temática mais presente, correspondendo a 45% desta fração do corpo empírico. 

f) 59% dos acórdãos se deram por ocasião do julgamento de recursos de apelação. 

Além disso, outros 25% decorrem de ações de habeas corpus que visam à 

revogação de prisão preventiva ou de medidas protetivas de urgência. 

g) 81% dos pedidos de reforma foram mobilizados pelo agressor, enquanto apenas 

10% foram realizados pelo Ministério Público. Tal dado denota um grau 

significativo de responsabilização e punição criminal no primeiro grau. 

 
100 Em um acórdão criminal, por exemplo, o/a desembargador/a pode utilizar o conceito de VPM para 

subsidiar a decisão de manutenção da condenação ou da fixação da competência e em outro momento da 

decisão reduzir a pena-base, sem fazer qualquer menção à VPM nesse ponto específico. 
101 CPC/15, art. 66. Há conflito de competência quando: [...] II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram 

incompetentes, atribuindo um ao outro a competência [...]. 
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h) O campo mais frutífero para a defesa do réu foi o da modificação da decisão sobre 

a sanção com 84 pedidos acolhidos, mantendo-se, majoritariamente, o 

reconhecimento de sua responsabilidade criminal, portanto.  

i) Há uma aparente posição tendente a chancelar as decisões de primeiro grau de 

jurisdição, reforçando enquadramentos de condutas como VPM. 

 

4.4 Acórdãos cíveis 

 

 Dos 160 acórdãos cíveis, 121 são assinados por homens e 39 por mulheres, 

perfazendo uma distribuição de 76% de decisões exaradas por desembargadores-

relatores, contra 24%, por desembargadoras-relatoras. 

 Ao analisarmos o número de magistrados/as-relatores/as envolvidos/as nessas 

decisões, a composição, em termos de porcentagem, não se altera: esses 160 documentos 

foram assinados por 83 desembargadores/as, sendo 63 homens (76%) e 20 mulheres 

(24%). 

 O desembargador com mais documentos assinados foi João Lima, com oito 

documentos; já, das decisões femininas, a desembargadora Fernanda Camacho aparece 

com a maior participação, assinando também oito acórdãos. 

 Os recursos que originaram as referidas decisões vieram de 69 comarcas distintas, 

com prevalência da capital (São Paulo), com 44 decisões recorridas, seguida da comarca 

de Mogi das Cruzes, com seis. Tais recursos foram distribuídos entre 16 Câmaras de 

Direito Privado e a Câmara Especial, da seguinte maneira: 

 

 Tabela 11- Distribuição dos acórdãos cíveis nas Câmaras 

 

Órgão 

 

 

Nº de decisões 

1ª Câmara Direito Privado 12 

2ª Câmara Direito Privado 16 

3ª Câmara Direito Privado 13 

4ª Câmara Direito Privado 12 

5ª Câmara Direito Privado 10 

6ª Câmara Direito Privado 15 

7ª Câmara Direito Privado 11 

8ª Câmara Direito Privado 21 

9ª Câmara Direito Privado 17 

10ª Câmara Direito Privado 14 

13ª Câmara Direito Privado 1 

20ª Câmara Direito Privado 1 
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21ª Câmara Direito Privado 1 

24ª Câmara Direito Privado 2 

31ª Câmara Direito Privado 1 

34ª Câmara Direito Privado 1 

Câmara Especial102 12 

Total 160 

Elaboração própria 

  

 No que diz respeito à temporalidade, as decisões foram proferidas entre 2009 e 

2021, do seguinte modo: 

 

 Tabela 12 - Distribuição dos acórdãos cíveis no tempo 

 

Ano da decisão 

 

 

Nº de decisões 

 

2009 1 

2010 4 

2011 2 

2012 3 

2013 1 

2014 9 

2015 5 

2016 4 

2017 3 

2018 6 

2019 22 

2020 58 

Jul./2021 42 

Total 160 

Elaboração própria 

 

 Quanto ao número de ocorrências do uso do conceito de VPM por temática, temos 

a concentração do conceito em disputas em torno de danos morais e medidas protetivas, 

que juntas perfazem mais de 76% dos usos, conforme: 

 

 Tabela 13 - Número de ocorrências por temática nos acórdãos cíveis 

 

Temática 

 

 

Nº de ocorrências 

 

Danos morais 78 

 
102 Segundo o Regimento Interno do TJSP (art. 33, parágrafo único), “Competirá à Câmara Especial 

processar e julgar: II - os conflitos de competência entre juízes e de atribuição, ressalvada a competência 

do Órgão Especial [...]. 
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Medida protetiva103 44 

Guarda do/a filho/a comum 13 

Alimentos entre cônjuges 09 

Visitas 09 

Vício de consentimento em negócio jurídico 05 

Não realização de audiência de conciliação 02 

Total 160 

Elaboração próprio 

 

 As discussões sobre essas temáticas se deram no bojo dos seguintes 

procedimentos: 

 

 Tabela 14 - Distribuição dos acórdãos cíveis por procedimento 

 

Procedimento 

 

 

Nº de ocorrências 

Apelação 95 

Agravo de instrumento 53 

Conflito de competência 4 

Agravo interno 3 

Embargos de declaração 3 

Embargos infringentes104 1 

Remessa necessária 1 

Total 160 

Elaboração própria 

  

 Nestes 160 acórdãos analisados, 108 pedidos foram formulados pela mulher, seja 

na posição de autora ou ré na instância originária. 63 pedidos foram formulados pelo ex-

companheiro, igualmente, na posição de autor ou réu. Além disso, dois pedidos de 

concessão de medidas protetivas de urgência foram realizados pelo Ministério Público105. 

 Houve quatro incidentes de conflito de competência em torno de pedidos de 

medidas protetivas de urgência, bem como uma remessa necessária decorrente de uma 

decisão em mandado de segurança impetrado por um homem que foi excluído de uma 

 
103 Abarca a separação de corpos, com fundamento diverso do “afastamento do lar”, enquanto medida 

protetiva de urgência que obriga ao agressor (art. 22, II, LMP). 
104 Decisão proferida em 2013. O referido recurso foi extinto pelo Código de Processo Civil de 2015. 
105 A somatória dos pedidos feitos pelas partes processuais é superior ao número de acórdãos, pois existem 

documentos em que ambas as partes recorrem, como é o caso de alguns acórdãos sobre danos morais, em 

que a mulher busca a majoração da indenização concedida em primeiro grau e o homem, sua absolvição 

ou, subsidiariamente, minoração do valor. 
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instituição de ensino pública em razão da instauração de medida protetiva de urgência 

que o impedia de se aproximar de uma aluna da mesma instituição.106 

 Pedidos de reforma mobilizados pelas mulheres (118). No que diz respeito aos 

pleitos realizados pela mulher, é possível visualizar a prevalência das temáticas “danos 

morais” (52) e “medidas protetivas” (35), que somadas correspondem a 74% dos pedidos. 

As tabelas abaixo detalham essas duas temáticas, detalhando a pretensão da mulher e o 

resultado: 

 Tabela 15 - Pedidos relacionados a danos morais mobilizados pela mulher nos 

acórdãos cíveis  

 31 pedidos para reverter 

a absolvição do réu 

Em 14, reforma-se a decisão, condenando o 

agressor em segunda instância 

Taxa de sucesso 

de 45% 

Em 17, mantém-se a improcedência da ação 

20 pedidos para majorar 

indenização 

Em 9, concede-se a majoração Taxa de sucesso 

de 45% Em 11, nega-se a majoração 

1 pedido para autorizar 

desconto em folha de 

pagamento do agressor 

Autoriza o desconto para satisfação do 

crédito indenizatório 

Taxa de sucesso 

de 100% 

Elaboração própria 

 

 Tabela 16 - Pedidos relacionados às medidas protetivas mobilizados pela mulher 

nos acórdãos cíveis 

 

 

 

29 pedidos para reverter 

indeferimento das medidas 

protetivas pleiteadas 

Em 12, concedem-se as medidas 

protetivas 

Taxa de sucesso 

de 41% 

Em 17, mantém-se o indeferimento 

5 pedidos para manter 

competência no Juizado de 

VDFM. 

Em todos, reconhece-se a 

competência. 

Taxa de sucesso 

de 100% 

- Além disso, houve um pedido em que a mulher pede para que o ex-companheiro se mude e 

deixe de exercer seu ofício no mesmo terreno em que ela mora, para que, assim, seja 

observada integralmente a medida protetiva (afastamento) deferida em seu favor. O recurso 

foi negado, valorizando o direito ao trabalho e à moradia do homem. 

 

- Em outro pedido de afastamento, foi reconhecida a perda do objeto pela saída voluntária 

do homem do imóvel. 

Elaboração própria 

 

 Nos outros pedidos formulados pela mulher (31), cujas temáticas são variadas 

(guarda e/ou visitas do/a filho/a comum; alimentos entre cônjuges, vício de 

 
106 CPC/15, art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. 
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consentimento em negócio jurídico e não realização de audiência de conciliação), houve 

quase paridade, com uma taxa de sucesso de 49%. 

 Pedidos de reforma mobilizados pelo homem (75). As pretensões de reforma 

mobilizadas pelos homens também se concentraram nas temáticas “danos morais” e 

“medidas protetivas”. 

 Em 39 recursos, houve pleito de absolvição da condenação em danos morais, com 

pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório. Apenas quatro decisões 

resultaram em absolvição (taxa de sucesso de 10%). Além disso, em outras duas decisões, 

o pedido subsidiário de minoração do valor da indenização foi reconhecido. 

 Ainda no que toca ao dano moral, em três recursos, pediu-se a reforma da sentença 

que absolveu a mulher em ação intentada pelo ex-cônjuge/companheiro, todos sem 

sucesso, entretanto107.  

 No campo das medidas protetivas de urgência, dos 13 recursos interpostos para 

revogar as medidas impostas, houve sucesso apenas em um caso, o que significa que foi 

mantida a decisão concessiva em 12. 

 Nos demais pedidos (20), que envolvem alimentos, guarda, visitas e manutenção 

de negócio jurídico, o sucesso dos pedidos intentados pelo homem também foi mínimo, 

conseguindo decisão favorável apenas em dois casos (taxa de sucesso de 10%). 

 Em resumo, da análise dos acórdãos cíveis é possível registrar que: 

a) Enquanto nos acórdãos criminais, as decisões relatadas por desembargadoras 

correspondem a apenas 7% dos documentos; nos acórdãos cíveis essa proporção 

sobe para 24%. 

b) Diferentemente das decisões criminais em segundo grau, nos acórdãos cíveis não 

houve grande concentração de decisões em um único sujeito, o que denota maior 

pluralidade de relatores/as utilizando o conceito de VPM. 

c) Os acórdãos cíveis enfrentam impugnações advindas de quase 22% do território 

do estado de São Paulo, em termos de divisão em Comarcas. 

d) Há um volume ínfimo de documentos até o ano de 2018. A maior parte dos 

acórdãos (76%) estão concentrados entre 2019 e julho de 2021. 

e) Apesar da concentração dos acórdãos cíveis nas temáticas “danos morais” e 

“medidas protetivas de urgência” (como já ocorrera nas sentenças cíveis), a 

 
107 Nas ações de indenização por danos morais em que a mulher é ré, o fundamento do pedido é a ofensa à 

honra decorrente de registros de ocorrência criminal e/ou ações criminais que não resultaram na condenação 

do ex-companheiro/cônjuge. 



134 

 

localização e mapeamento de outras temáticas confirma nossa hipótese de 

transversalidade do conceito de VPM. 

f) A posição de maior recorrente se inverte: se no criminal, o principal recorrente é 

o homem, na condição de réu. No cível, é a mulher, na condição de autora. Tal 

dado talvez aponte para a resistência de tratar a VDFM fora do âmbito criminal. 

g) Assim como nos acórdãos criminais, nota-se que o agressor não teve muito 

sucesso em reverter sua situação jurídica, constituída em primeira instância. 

h) As mulheres, por sua vez, encontram mais margem para alterar sua situação 

jurídica no campo cível, embora sua taxa de sucesso fique em torno de 45%. 

 

4.5 Duas notas necessárias: o gênero de quem julga e os marcadores sociais 

 

4.5.1 O gênero de quem julga 

 

 Decidimos registrar o gênero do indivíduo que produz o discurso-jurídico 

dogmático analisado, pois tínhamos como hipótese que juízas e desembargadoras 

poderiam produzir discursos mais densos no sentido de contemplar as inovações da LMP 

em soluções pró-mulher, pela sensibilidade, interesse e/ou domínio em torno da Lei. 

Porém, não notamos diferenças nas decisões proferidas por magistradas, ao menos no que 

toca o nosso objeto de estudo (VPM). 

 Não significa dizer que o problema da representatividade de gênero no âmbito dos 

órgãos jurisdicionais seja irrelevante, mas que somente ela – talvez – não seja suficiente 

para mudar as formas de compreender e operar o direito inclinadas à promoção da 

emancipação e da proteção social da mulher, conforme preconiza o Protocolo para 

julgamento com perspectiva de gênero (BRASIL, 2021). 

 

4.5.2 Os marcadores sociais 

  

 Apesar de uma das inovações conceituais da LMP ter sido justamente a 

valorização da interseccionalidade, as decisões analisadas são silentes quanto a dados 

sobre classe, raça, etnia, orientação sexual, nível educacional etc. 

 A interseccionalidade na discriminação de raça e gênero (CRENSHAW, 2002 e 

2004) reverbera de forma trágica no âmbito da VDFM, mas se torna inacessível nos 
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discursos jurídico-dogmáticos materializados nas sentenças e acórdãos que compõem 

nosso corpo empírico. 

 A não importância dada pela atividade jurisdicional em torno da raça no âmbito 

da VDFM reforça a noção de mulher universal (branca, hetero, cis, classe média etc.) e 

promove o que Poliana Ferreira (2021, p. 272) denominou como “desracialização da 

informação” enquanto “mecanismo de retirada sistemática de conteúdo referente à raça 

de documentos públicos ao longo do fluxo do sistema de justiça, de modo a inviabilizar 

a produção de dados sobre os efeitos do racismo na vida das pessoas”. 

 Nesse ponto, é possível especular que ainda que informações raciais sobre a 

mulher e o agressor possam ter sido registradas em algum ponto do procedimento 

jurídico-burocrático, como no boletim de ocorrência ou ao longo do inquérito policial, no 

momento da prolação da sentença ou da confecção do acórdão esse dado foi 

invisibilizado108. 

CAPÍTULO 05: OS USOS DO CONCEITO DE VPM NO TJSP 

 

 Com o panorama descrito no capítulo anterior em mente, articulamos, neste 

capítulo, os principais incidentes extraídos desses documentos com vistas a explicitar 

como o conceito de VPM adentrou nas operações jurídico-dogmáticas realizadas por 

magistrados/as do TJSP. 

 No restante desta pesquisa, sempre que falarmos o termo “incidente” estamos nos 

referindo a um trecho identificado e recortado de determinada decisão judicial em que o 

conceito de VPM se faz presente.  

 A ideia de incidente é desenvolvida por Anselm L. Strauss e Juliet Corbin (2008) 

- em seu manual sobre teoria fundamentada nos dados - e é bem resumida por Angilberto 

Freitas (2009, p. 113) nos seguintes termos: 

 
108 Ainda sobre a temática, Poliana Ferreira (2021, p. 272-273) salienta que: “No âmbito da justiça criminal, 

a ‘desracialização da informação’ é produzida de maneira gradual e em diferentes instâncias, ou seja, ela 

se constitui como processo progressivo ao longo do processo penal, e nos informa tanto sobre aspectos das 

práticas profissionais, quanto das dinâmicas das técnicas jurídicas de reconstrução dos fatos e das relações 

sociais. Assim, a ausência do registro da cor/raça de réus e vítimas em processos criminais, tal como 

apontado em trabalhos anteriores (FERREIRA, 2019, 2020), é contextualizada aqui como uma das maneiras 

de invisibilização da raça na justiça criminal, desta vez, identificada (i) no nível legislativo, tendo em vista 

que não há dispositivo legal que determine a coleta deste dado ao longo do processo penal, (ii) no nível da 

produção e da execução de políticas públicas, já que não identificamos quaisquer propostas de ação, 

conjunto de metas ou incentivos que visem a alteração deste problema no âmbito das agências do governo 

do estado, (iii) no nível das práticas judiciárias, diante da ausência de diretrizes normativas disciplinando a 

matéria, no âmbito das atribuições do Tribunal de Justiça de São Paulo, e da omissão de registros em 

documentos jurídicos acostados aos autos processuais (FERREIRA, 2019)”. 
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O processo de análise deve iniciar-se logo que se coletam os primeiros dados. 

Nessa etapa inicia-se a análise chamada de codificação aberta, que tem por 

objetivo dar sentido aos dados. O pesquisador quebra esses dados em 

fragmentos menores, também chamados de incidentes, que pode ser linha-a-

linha, frase-a-frase ou qualquer outro critério usado, desde que a unidade de 

análise possua sentido por si só, para em seguida interpretar esses fragmentos, 

dando sentido a eles. Para a Grounded Theory, os incidentes representam a 

unidade amostral que o pesquisador usa para analisar os dados. 

 

 Em nossa pesquisa, são exemplos de incidentes os seguintes fragmentos extraídos 

de julgados: 

Incidente cível: “O número de mensagens enviadas, assim como o conteúdo 

ofensivo típico, aliás, de uma cultura marcada pelo patriarcalismo, em que a 

mulher e sua autodeterminação ainda são vistas como algo passível de controle 

pelo homem, o que se revela através, por exemplo, do escrutínio de seu 

comportamento social através de julgamentos moralistas e ameaçador de que 

se revestiram, dá conta de verdadeiro assédio moral perpetrado contra a autora, 

forma de violência psicológica expressamente descrita pelo artigo 7°, inciso II, 

da Lei n° 11.343/06 [...]. Trata-se, pois, de conduta que não só é geradora de 

dano moral in re ipsa como que se põe a merecer exemplar sancionamento, o 

Direito, neste ponto, colocando-se como móvel de empoderamento e 

emancipação, sem descurar de seu viés pedagógico”. 

 

Incidente criminal: “A violência aqui discutida é a psicológica, esta que viola 

a capacidade de a vítima exercer sua liberdade após o fim da vida em comum. 

A violência psicológica empregada pelo réu foi capaz de minar essa liberdade 

da vítima, que se sentia acuada e amedrontada com as ameaças. A violência 

psicológica, que é uma das violências que a Lei Maria da Penha tem a intenção 

de coibir, é ainda vista como aceitável. Essa aceitabilidade se pauta na visão 

de que a mulher deve ser submissa ao homem, por ser inferior a ele. Deve-se 

também ao fato de que se espera determinados comportamentos de uma 

mulher, como falar baixo, usar roupas comportadas, cuidar da casa e dos filhos. 

Portanto, a punição criminal ao réu vem da violação dos preceitos da Lei Maria 

da Penha, vez que seu sentimento de posse pela vítima ultrapassou as raias do 

admitido pela sociedade e atingiu a esfera criminal”. 

 

 É a partir da extração de incidentes como estes, identificação e descrição de sua 

ideia central, agrupamento de ideias afins, conceituação, articulação entre conceitos e 

criação de categorias - procedimentos estes característicos da teorização fundamentada 

nos dados (TFD) - que buscamos responder a nossa pergunta de pesquisa109. 

 Este capítulo, portanto, representa um esforço de concatenação - por meio das 

codificações aberta, axial e seletiva, a partir da perspectiva metodológica capitaneada por 

 
109 Para saber mais sobre o procedimento de codificação empregado nesta pesquisa, ver o anexo: Teorização 

Fundamentada nos Dados (TFD): como lidamos com a perspectiva metodológica de Anselm L. Strauss e 

Juliet Corbin? 
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Anselm L. Strauss - de posições e discursos espalhados de forma quase anárquica em 

centenas de documentos. 

Em suma, os processos de codificação permitiram a construção de quatro 

macrocategorias, quais sejam: 

 

(i) responsabilização: usos do conceito de VPM vinculados à decisão sobre a 

imputação de responsabilidade do réu por VDFM; 

(ii) punição: usos do conceito de VPM vinculados à punição do agressor; 

(iii) proteção: usos do conceito de VPM vinculados à proteção da mulher que 

está/esteve em situação de VDFM; 

(iv) enunciação: usos do conceito de VPM vinculados à enunciação do 

fenômeno. 

 

Essas macrocategorias condensam os principais usos do conceito de VPM 

identificados nos discursos jurídico-dogmáticos proferidos por juízes/as e 

desembargadores/as do TJSP, permitindo, assim, organizar em torno delas as diversas 

formas de compreender e utilizar o conceito e a noção legal de VPM por esses atores e 

atrizes jurídicos, no período pesquisado. 

Os discursos examinados foram construídos em decorrência de alguns cenários 

decisórios, considerando que nossa pesquisa foca (i) em sentenças cíveis e criminais com 

resolução de mérito110 e (ii) em acórdãos que revisam tais sentenças ou avaliam decisões 

interlocutórias proferidas no primeiro grau jurisdição111. 

De modo geral, segundo nossos dados, a discussão em torno da VPM ingressa no 

sistema de justiça por meio da notícia de sua ocorrência na delegacia de polícia. Com o 

eventual oferecimento da denúncia e regular processamento do feito, o/a magistrado/a 

criminal pode mobilizar o conceito de VPM tanto no relatório da sentença – quando 

registra parte da história de vida da mulher -, quanto na construção de seus fundamentos 

jurídicos112, com vistas a estabelecer a competência e/ou a legislação aplicável, condenar, 

 
110 Segundo o CPC, a sentença de mérito é o pronunciamento por meio do qual o juiz acolhe ou rejeita o 

pedido formulado na ação, pondo fim à fase cognitiva do procedimento comum (arts. 203 e 487). 
111 A definição de decisão interlocutória se dá por exclusão: segundo o § 2º do art. 203 do CPC, decisão 

interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja uma sentença. 
112 Toda sentença possui como elementos essenciais, segundo o art. 489 do CPC, (i) o relatório – que 

conterá, entre outras coisas, “a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro 

das principais ocorrências havidas no andamento do processo”, (ii) os fundamentos, em que se analisa as 

questões de fato e de direito trazidas ao processo e (iii) o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões 

principais que as partes lhe submeterem. 
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absolver, decidir sobre algum ponto da pena em caso de condenação ou aplicar/manter 

medidas protetivas de urgência ou prisão preventiva. 

Em segunda instância, desembargadores/as criminais são instados/as a se 

manifestar sobre a reforma dessas decisões, ocasião na qual – no geral - ratificam o uso 

do conceito de VPM feito pelo/a magistrado/a ou invocam o referido conceito para 

justificar a manutenção da decisão de primeiro grau, ainda que nesta, aparentemente, a 

noção de VPM não tenha sido mobilizada. Também o mobilizam para avaliar decisões 

interlocutórias sobre competência, concessão/indeferimento de medida protetiva ou 

decretação de prisão preventiva. 

 No campo cível, a utilização do conceito de VPM, conforme visto na descrição 

das sentenças e acórdãos, deu-se tanto em procedimentos em varas comuns, quanto no 

âmbito do Juizado Especial Cível e das varas de família e sucessões. 

Nesse campo, a mobilização do conceito aparece de forma mais central quando se 

discute pedidos de concessão de medidas protetivas ou reconhecimento de danos morais 

ou de forma mais transversal quando atrelada às questões afetas ao direito de família, por 

exemplo.  

Essa possibilidade de enxergar o conceito de VPM sendo mobilizado para decidir 

um ponto específico dentro da sentença (e revisado em acórdãos) se dá pela percepção de 

que esta é composta por diversos fragmentos decisórios. A sentença, embora se apresente 

como una, é um amálgama de pequenas decisões113. 

De modo geral, é possível dizer que no julgamento de uma pluralidade de 

pretensões jurídicas, o conceito de VPM é explorado para justificar/subsidiar/explicar a 

posição adotada pelo/a julgador/a, conforme veremos a seguir. 

 

5.1 Usos do conceito vinculados à decisão sobre a imputação de responsabilidade do 

réu por VDFM 

 

 Esta macrocategoria articula usos do conceito de VPM voltados a 

subsidiar/justificar o reconhecimento ou não reconhecimento da responsabilidade do réu 

acusado de praticar VDFM. A decisão sobre a imputação de responsabilidade, para fins 

desta macrocategoria, é aquela que comunica a violação ou não violação de uma norma 

de comportamento, atribuindo, em caso positivo, responsabilidade ao titular da conduta. 

 
113 Conforme pontua Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 09), ao abordar a teoria dos capítulos da 

sentença. 
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 Sobre o sentido comunicacional da imputação, Marta Machado (2020a e 2020b) 

e Flávia Püschel (2016), a partir da teoria sobre a responsabilidade de Klaus Günther, 

evidenciam a importância social autônoma do reconhecimento da responsabilidade 

(função social da comunicação), ao passo que, de um lado, comunica que determinado 

sujeito (pessoa deliberativa e imputável) optou por violar a norma e, de outro, reafirma a 

validade da norma violada (comunica sua vigência)114. 

 Nessa atividade jurisdicional de imputação de responsabilidade (absolver ou 

condenar), segundo Maíra Machado (2016. p. 5), “A partir das provas coletadas nos autos, 

ao juiz caberá verificar cada um dos elementos previstos na norma de comportamento e, 

em diante disso, declarar se determinado autor, por sua ação ou omissão, violou uma ou 

mais normas de comportamento”. Para tal decisão, são mobilizadas, além de normas de 

comportamento, outros tipos de normas como aquelas atinentes ao dolo ou à culpa, ao 

nexo de causalidade e aquelas relativas ao ônus e à produção da prova. 

 De tal modo, na presente macrocategoria, reunimos uma série de mobilizações do 

conceito de VPM que auxiliam no (i) reconhecimento da responsabilidade cível ou 

criminal do réu acusado de prática de VDFM ou (i) justificam sua absolvição. 

 

5.1.1 Usos destinados ao reconhecimento da responsabilidade civil do réu 

 

 No campo cível, o conceito de VPM funciona, sobretudo, como um parâmetro 

para aferir se a conduta do réu justifica a imputação de responsabilidade em ações 

intentadas pela mulher para compensação por danos morais. O texto do art. 7º, II da LMP, 

nesse ponto, auxilia a traçar a linha entre o indenizável e o não indenizável, tendo-se em 

vista que a subsunção do fato/história ao conceito de VPM faz concluir pelo ato ilícito, 

conforme visualizamos no incidente abaixo, extraído de uma sentença cível: 

O número de mensagens enviadas, assim como o conteúdo ofensivo típico, 

aliás, de uma cultura marcada pelo patriarcalismo, em que a mulher e sua 

autodeterminação ainda são vistas como algo passível de controle pelo homem, 

o que se revela através, por exemplo, do escrutínio de seu comportamento 

social através de julgamentos moralistas e ameaçador de que se revestiram, dá 

conta de verdadeiro assédio moral perpetrado contra a autora, forma de 

violência psicológica expressamente descrita pelo artigo 7°, inciso II, da Lei 

n° 11.343/06 [...] Considerando, pois, o teor altamente ofensivo e ameaçador 

das mensagens, a quantidade de ofensas perpetradas, tudo a caracterizar a 

prática de violência psicológica contra a mulher [...] 

 
114 Klaus Günther (2016, p. 35) pontua que o processo de imputação se presta, sobretudo, no nível 

comunicativo, a marcar publicamente que (i) o comportamento sob análise é “uma alternativa de vida 

inaceitável” e que (ii) determinada pessoa é “individualmente responsável por ele”. 
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 Em sentido semelhante, uma magistrada pontua, em outra sentença cível, que a 

vigilância constante, a perseguição contumaz, a limitação do direito de ir e vir, a ameaça 

de tirar as câmeras de segurança, o cachorro e as plantas da mulher são formas de 

violência psicológica que causam constrangimento e instabilidade psicológica e geram, 

portanto, o dever de indenizar.  

 Outro magistrado, por seu turno, salienta que a ameaça de fazer pornografia de 

vingança, por si só, constitui violência psicológica, pois causa apreensão e sofrimento, 

autorizando a compensação por danos morais. 

 A existência de violência patrimonial, para outro julgado cível, deságua 

necessariamente na existência de violência psicológica, pois “se o réu teve o descontrole 

emocional de danificar o automóvel da mulher, não há dúvidas de que ela realmente 

passou a conviver com o medo de que este mesmo desequilíbrio também fizesse dela 

vítima de violência física”. Desse modo, sustenta o magistrado, os fatos não podem ser 

entendidos como mero dissabor do dia a dia, mas como efetiva violação da integridade 

psicológica da mulher que enseja reparação. 

 Nota-se, a partir de uma série de incidente desse tipo, que embora seja velha, no 

campo da responsabilidade civil, a divisão entre dano moral e “mero dissabor”, a 

consideração do conceito de VPM na aferição da responsabilidade por danos morais 

parece-nos importante, na medida em que muitas condutas que antes poderiam ser 

colocadas dentro de uma “caixa” denominada mera briga de casal – diante da inexistência 

de relevância jurídica reconhecida a determinados fatos e contextos - requerem, ao menos, 

uma nova forma triagem à luz da descrição legal da VPM115. 

 Quando se invoca a VPM em pretensões por compensação por danos morais, 

como algumas mulheres o fazem em seus pleitos indenizatórios, coloca-se ao/à julgador/a 

um ônus argumentativo maior para a construção do entendimento de que o episódio não 

é merecedor de intervenção judicial. 

 Em outro conjunto de decisões, visualizamos a interlocução entre os campos cível 

e criminal no que toca à compensação dos danos em comento. Nesse ponto, as noções de 

 
115 Isso porque, conforme lembram María del Carmen Cortizo e Priscila Larratea Goyeneche (2010, p. 106), 

“Historicamente, o espaço doméstico foi considerado o espaço da privacidade por excelência, em oposição 

às ruas, ao trabalho, à política etc. que se consideravam espaços públicos. Esta visão apoiava e reforçava a 

ideia de que o espaço privado não era de interesse geral e, portanto, não merecia ser discutido publicamente 

e tampouco constituía objeto de intervenção estatal”. 



141 

 

VPM fundamentaram parte da tese fixada no Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), que prescreve: 

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e 

familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano 

moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda 

que não especificada a quantia, e independentemente de instrução 

probatória.116 

  

 A referida tese surgiu da multiplicidade de recursos especiais, em processos 

criminais, que questionavam as necessidades de (i) pedido expresso de compensação por 

danos morais por parte do Ministério Público ou da ofendida na denúncia/queixa-crime; 

(ii) indicação de valor indenizatório no pedido; e (iii) instrução probatória específica para 

a prova do dano moral117. 

 Tais questões surgiram de disputas interpretativas acerca do artigo 91, inciso I do 

CP, que prescreve como efeito genérico da condenação criminal a obrigação de indenizar 

o dano causado; do artigo 63 do CPP, que reconhece a possibilidade de a ofendida 

promover, no juízo cível, a liquidação e execução da sentença criminal transitada em 

julgado para o efeito da reparação do dano; e do art. 387, inciso IV do CPP, que possibilita 

ao/à juiz/juíza criminal a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração. 

 Sobre a questão da necessidade de prova da existência do dano moral na instrução 

criminal, o ministro-relator Rogerio Schietti Cruz, da Terceira Seção do STJ, responsável 

pelos julgamentos criminais, socorrendo da literatura sobre VPM, mobilizou alguns 

meios para e resultados da prática da referida violência como fundamento para a 

qualificação do dano moral como presumido nos casos de VDFM. Segundo o ministro, 

A humilhação, a dor moral, a mácula aos conceitos de dignidade, de valor 

perante a sociedade, são, de fato, de difícil ou impossível mensuração; todavia, 

decorrem, inequivocamente, da situação de quem é vítima de uma agressão, 

verbal, física ou psicológica, na condição de mulher. Como alerta Ela Wiecko 

Volkmer de Castilho, aliás: [...] a violência física quase sempre está 

acompanhada de maltrato psicológico e, em muitos casos, de abuso sexual. 

Contudo, sem embargo de quão severas sejam as consequências físicas da 

violência, a maioria das mulheres considera que os efeitos psicológicos são 

mais prolongados e devastadores [...].  

Trazendo mais especificamente para a realidade brasileira, Rios do Amaral 

(2011, p. 4) observa que "a maioria esmagadora dos registros policiais sinaliza 

 
116 Teses como essa, segundo lei processual civil brasileira, formam precedentes qualificados, que devem 

ser observados pelos/as juízes/as e tribunais (arts. 927 e 928, CPC). 
117 Sempre que houver multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito, 

haverá afetação para posterior julgamento a partir da tese firmada pelo STJ em acórdão paradigma (arts. 

1.036 a 1.041. CPC). 
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que a violência psicológica é, sim, o bem mais atingido das mulheres vítimas 

de violência doméstica e familiar" [...].  

De maneira inequívoca, os episódios que envolvem violência doméstica contra 

a mulher causam sofrimento psíquico, com intensidade que, por vezes, chega 

a provocar distúrbios de natureza física e até mesmo o suicídio da vítima. [...]  

Entendo, pois, não haver razoabilidade na exigência de instrução probatória 

acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima 

etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída 

de desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa, à sua 

própria dignidade. [...] uma vez demonstrada a agressão à mulher [mediante o 

devido processo penal], os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e 

nem têm mesmo como ser demonstrados.  

A própria condenação pelo ilícito penal já denota o tratamento humilhante, 

vexatório e transgressor à liberdade suportado pela vítima. [...] De toda sorte, 

em situações como a retratada nos autos, a exigência de dilação probatória 

[para provar a existência do dano moral] fere a própria essência do subsistema 

de proteção à mulher. [...] O merecimento à indenização é ínsito à própria 

condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é in re ipsa. 

  

 O entendimento pelo dano moral in re ipsa (presumido) - nos casos de condenação 

criminal por VDFM - reverberou no âmbito cível, segundo nossos dados, de duas formas: 

a primeira mais alinhada aos efeitos genéricos da condenação criminal (art. 91, I, CP), no 

sentido de que a existência de sentença criminal condenatória transitada em julgado por 

si só é fundamento para a indenização por danos morais, com menção expressa de que 

nesses casos o dano é presumido, dispensando-se, assim, a produção de outras provas e 

afastando defesas pautadas na inexistência do dano. 

 A segunda forma amplia o entendimento, no sentido de que não apenas na 

ocorrência de delitos se presume o dano moral, mas em qualquer ato de VDFM, inclusive 

naqueles penalmente atípicos. De tal modo, nessas decisões, a produção probatória 

inclina-se aos outros elementos da responsabilidade civil aquiliana, dispensando a prova 

do dano. 

 Em um acórdão cível, entretanto, encontramos uma posição contrária a esta 

aventada, no sentido de que o dano moral in re ipsa está vinculado ao ilícito penal, 

conforme: 

Não se menosprezam e tampouco se minimizam os alegados danos morais 

experimentados pela autora, que afirma possuir educação rigidamente católica 

e ter recebido promessa de formação de prole ao longo do namoro (que durou 

mais de dez anos), mas que foi surpreendida pela posterior negativa do réu, 

logo após o casamento, que passou a realizar agressões verbais e psicológicas, 

que a levaram a estado de humilhação e baixo autoestima, suficiente para a 

configuração de violência de gênero (violência doméstica, na modalidade 

psicológica, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006). [...] Contudo, é 

importante ressaltar que não há nos autos qualquer boletim de ocorrência, 

relativamente às agressões verbais e psicológicas que teriam sido praticadas 
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pelo réu, assim como não se tem notícias de qualquer inquérito policial ou 

processo criminal em andamento, para apuração de eventual crime de violência 

doméstica. De outro lado, embora as Varas de Família e Cíveis estejam 

autorizadas a aplicar as medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha, 

tal se dá em razão do poder geral de cautela, mas limitadamente aos processos 

de sua competência. O que se quer dizer é que, não competia ao Juízo a quo 

invadir a competência do Juízo criminal e deliberar sobre a ocorrência (ou não) 

da aventada violência doméstica, para fins de persecução penal. Tais 

considerações mostram-se pertinentes notadamente porque a autora defende 

que, em caso de violência doméstica, dispensável a comprovação do dano 

experimentando, por se tratar o dano psicológico “in re ipsa”. Entretanto, certo 

de que a jurisprudência invocada pela parte parece não ser aplicável ao caso 

em comento, uma vez que, repita-se, não há inquérito policial ou processo 

criminal em andamento, inexistindo prova de autoria sobre o alegado crime de 

violência doméstica”. 

 

 Em outros casos, a sentença criminal absolutória e/ou os boletins de ocorrência, 

independentemente do prosseguimento no campo penal compuseram o acervo probatório 

cível para o entendimento do ato ilícito cível (VFDM) que enseja o reconhecimento do 

dano moral presumido, uma vez que o art. 66 do CPP dispõe que a sentença absolutória 

no juízo criminal não impede a ação civil desde que não tenha sido, categoricamente, 

reconhecida a inexistência material do fato118. 

  Um terceiro conjunto de incidentes - que dialoga diretamente com dois conjuntos 

anteriores - está atrelado à prova oral (depoimento da mulher e ouvida de testemunhas). 

O relato da mulher sobre o comportamento do agressor, ao longo da relação, aparece 

como importante indicativo da ocorrência do evento levado a julgamento, como 

demonstra o incidente abaixo extraído de um acórdão cível. Segundo a desembargadora-

relatora:  

O requerido tinha um repertório de ofensas morais à autora, sua cônjuge, na 

época, a qual partia desde a humilhação, passando por ofensas verbais, até 

medidas físicas. [...] a conduta do agente na violência doméstica não é apenas 

cometida através de agressões físicas, vai além. [...] Vislumbro que não foi 

apenas uma ofensa dirigida à autora, mas, sim, reiteradas ações que visavam 

rebaixar a autoestima, abalando sua dignidade e honra. O quadro probatório 

elencado aos autos é robusto ao ponto de indicar que o requerido praticava 

situações vexatórias, que humilhavam a autora diariamente, culminando na 

agressão física relatada nos autos. 

 

 
118 Os pedidos de medidas protetivas de urgência realizadas no âmbito criminal ou cível também 

compuseram o acervo probatório cível, com certa frequência, em pedidos de danos morais sem prévia 

condenação criminal. Tais pedidos, quando conjugados com outros elementos de prova, subsidiaram a 

condenação do réu. 
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 No que diz respeito à prova testemunhal, reconhecendo-se que raramente as 

testemunhas presenciam os fatos descritos na petição inicial, a colheita de informações 

gira em torno de dados que elucidam o modo de ser da relação, o contexto de violência 

(controle, ciúmes, possessividade, críticas constantes por parte do réu) que o 

relacionamento transparece, conforme pontua o presente acórdão cível:  

a prova produzida em juízo demonstra que o ato praticado na data do crime 

não foi isolado. Isto porque a testemunha [nome], residente nas proximidades 

do local em que a autora reside, relata que por diversas vezes, ao passar na 

frente da residência em que as partes coabitavam, presenciou vários objetos da 

autora jogados na rua assim como ouvia xingamentos proferidos pelo réu, 

contra a irmã. A testemunha, ainda, presenciou a autora com marcas de 

ferimentos na face, e o fato de não ter presenciado o exato momento da 

agressão não afasta a prova do ilícito cometido pelo réu, considerado seu 

histórico de violência e a ausência de motivos concretos que demonstrem ter a 

testemunha algum motivo para alterar a verdade dos fatos. A conduta praticada 

pelo réu representa, portanto, ilícito civil, sendo procedente o pedido 

condenatório [...]. 

 

 Tais dados são indícios que tendem a ser aceitos pelos/as magistrados/as, na 

medida em que, conforme conceitua Fredie Didier Jr. (2017, p. 79), são fatos que chegam 

ao conhecimento da/o magistrada/o e que, por raciocínio lógico, sugerem a ocorrência de 

um fato desconhecido (aquele que se pretende provar). 

 De tal modo, é possível dizer que os usos do conceito de VPM vinculados ao 

reconhecimento da responsabilidade civil do réu por danos morais seguem duas lógicas 

complementares: 

(i) qualquer ato de VDFM, penalmente típico ou atípico, traz consigo a VPM 

e a VPM aparece nos discursos como sinônimo de danos morais119. 

(ii) no âmbito da prova, o reconhecimento da clandestinidade das situações de 

VDFM atribui relevância às histórias de violência trazidas pela mulher em 

seu depoimento e aos indícios (existência de atos que indicam VPM) 

expostos por testemunhas. 

 

5.1.2 Usos destinados a justificar a absolvição do réu no campo cível 

 

Incidente cível. A frase escrita pelo réu na parede 

não é ofensiva. A filha do casal mencionou que 

 
119 Nesse sentido, é ilustrativa a posição de uma desembargadora, em um acórdão cível coletado: a agressão 

física no âmbito da VDFM “traz consigo também, e necessariamente, a agressão emocional, a destruição 

da autoestima, o constrangimento, gera o isolamento e a desconfiança permanente do agredido, pelo se 

pode afirmar que extrapolam os limites apenas corporais” e, portanto, enseja danos morais. 
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havia sido escrito "A mulher sabia edifica o lar, a 

tola o derruba”. A frase é uma releitura de 

proverbio bíblico “Provérbios 14 1 Toda mulher 

sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com 

as próprias mãos”. Não há potencial ofensivo ou 

que indique violência psicológica. Se houvesse 

alguma importunação situar-se-ia na esfera do 

mero aborrecimento e, por isso não é suficiente 

para configurar dano moral indenizável. 

 

Como se vê do incidente acima, no âmbito do não reconhecimento da 

responsabilidade civil do réu acusado de praticar VDFM, o entendimento pela 

inexistência de VPM serve de fundamento para a absolvição. Ou seja, se a VPM é o 

parâmetro para reconhecer o dano moral, o afastamento de sua ocorrência justifica a 

absolvição. 

Em uma sentença cível, por exemplo, uma magistrada ponderou que a existência 

de desentendimentos, desencontro de objetivos, falsas promessas e mentiras ao longo do 

relacionamento não pode “ser qualificada como violência psicológica, a despeito da 

amplitude contida no artigo 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006” e, portanto, não há 

responsabilidade civil. 

No mesmo sentido, em alguns acórdãos cíveis de nossa amostra, a tentativa de 

enquadrar a infidelidade como VPM não prosperou, sendo assinalado que a traição, 

apesar de possuir o condão de resultar em consequências psicológicas, como sentimento 

de menos valia, baixa autoestima e depressão, não se confunde com a referida violência. 

Por fim, a reconciliação do casal ou o perdão da mulher após o episódio que 

fundamenta o pedido de indenização também justificou a improcedência do pedido, sob 

o argumento de que a existência de dano/prejuízo psicológico é considerada incompatível 

com o ato de reconciliação (definitiva ou temporariamente) ou de perdão, de modo que 

quando o último ocorre (reconciliação/perdão) se deduz pela inexistência do primeiro 

(dano ou prejuízo psicológico). 

Em síntese, é possível notar duas mobilizações do conceito de VPM vinculados 

ao não reconhecimento da responsabilidade civil do réu por danos morais: 

(i) a não subsunção dos fatos/histórias ao conceito de VPM leva ao 

entendimento da inexistência do ato ilícito, afastando o dever de 

indenizar120; 

 
120 Há um conjunto de incidentes em que o dano moral é negado pela não desincumbência do ônus da prova. 

Significa dizer que, por mais que os fatos narrados pela mulher sejam subsumíveis à noção legal de VPM, 
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(ii) a reconciliação do casal e/ou perdão dado pela mulher atestam a 

inexistência de dano psicológico por serem dados contraditórios e, por 

consequência, afastam o dever de indenizar. 

 

5.1.3 Usos destinados ao reconhecimento da responsabilidade criminal do réu 

  

 No que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade criminal do agressor, 

em um primeiro conjunto de incidentes, a lesão à integridade psicológica da mulher é 

mobilizada para fundamentar a condenação do réu. 

 Nesse sentido, por exemplo, a existência de informação sobre os traumas e 

tratamentos psicológicos realizados pela mulher em função da conduta sob julgamento 

foi utilizada por alguns/algumas magistrados/as para a decisão de condenação, conforme: 

Ressalte-se, ainda, que, apesar da violência física ser grave, com 

consequências nocivas e visíveis para a vítima, a violência psicológica pode 

ser tão ou, até mesmo, mais nefasta, causando danos emocionais que podem se 

revelar de imediato ou a longo prazo. No caso dos autos, a vítima disse que 

desenvolveu síndrome do pânico por conta das ameaças e perseguições que 

suportou, pois o apelante não se conformou com o término do relacionamento. 

 

 Em outro acórdão criminal, o mesmo desembargador pontuou, em um caso de 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade, que a condenação deveria se manter, 

pois 

A contravenção penal prevista no artigo 65, da Lei de Contravenções Penais, 

quando cometida, causa dano emocional à vítima, além de perturbar o seu 

pleno desenvolvimento, podendo envolver atos que visem degradar ou 

controlar suas ações e comportamentos, mediante constrangimento, 

humilhação, vigilância constante, perseguição contumaz, entre outros, 

configurando, assim, violência psicológica nos termos da mencionada Lei n. 

11.340/2006. 

 

 Em uma sentença criminal, que trata da contravenção penal de vias de fato, um 

magistrado salienta: 

a violência doméstica extrapola a ofensa à integridade física, vez que causa 

prejuízos de ordem emocional e psicológica também, os quais se mostram de 

difícil comprovação documental ou por qualquer outro meio. Desta forma, no 

caso dos autos, não é possível constatar a inexistência das agressões 

 
o/a magistrado/a não reconhece a responsabilidade civil do réu por ausência de prova da ocorrência do fato 

ou da autoria deste. Esse conjunto não foi considerado nessa macrocategoria, pois, no limite, não é a VPM 

que justifica o não reconhecimento da responsabilidade, mas sim discussões quanto à prova, que não 

mobilizam a noção de VPM no discurso. 
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mencionadas [pela defesa], pois embora não haja lesões corporais, é possível 

constatar a existência do abalo psicológico, conforme relatório de fls. 97/100. 

 

 No incidente acima, a defesa do réu buscou sua absolvição sob o fundamento de 

que a conduta era insignificante para o direito penal, já que não havia produzido qualquer 

lesão (corporal). Teses defensivas nesse sentido foram refutadas sob o argumento de que 

a conduta possui relevância jurídico-penal justamente por atingir a integridade 

psicológica da mulher, conforme: 

Dizer que o fato se trata de interesse jurídico irrelevante é afrontar as vítimas 

que sofrem por tal violência, que já se encontram fragilizadas pelos momentos 

de sofrimento vividos na presença do agressor. [...] Ademais, é válido ressaltar 

que o sofrimento da vítima de violência doméstica, muitas vezes, não é apenas 

físico, pois esse, com a devida intervenção médica, se cura, pior é a 

psicológica, essa invisível, mas que implanta o medo e pode, inclusive, anular 

a existência um ser humano121. 

 

 Essa dimensão psicofísica, em dois acórdãos sobre vias de fato, justificou, ainda, 

a desnecessidade do exame de corpo de delito pela suficiência da constatação de que a 

conduta do acusado lesou a integridade psicológica da mulher: 

Não obstante, no caso não se tenha exame de corpo de delito, é evidente que a 

violência física engloba não só sua integridade corporal como também psíquica 

e mental, pelo reflexo no campo moral do sentimento de humilhação e 

impotência produzido na vítima pela diferença de gênero. 

 

Anote-se que, considerando a objetividade jurídica da referida contravenção 

consistente na proteção à integridade física ou fisiopsíquica das pessoas, se 

caracterizando por violência exercida sem dano corporal, é dispensável a 

realização de perícia para sua comprovação, podendo ser suprida por prova 

testemunhal.  

 

 Outro conjunto de incidentes (segundo conjunto), por seu turno, faz o caminho 

inverso. Sob o argumento da necessidade de combater a VDFM, magistrados/as retiram 

o foco da VPM (da existência ou não de lesão ou risco de lesão à integridade psicológica 

da mulher) a fim de reconhecer a responsabilidade criminal do réu, por interesse 

público122. 

 
121 Sobre a temática, a súmula 589 editada pelo STJ, em 2017, buscou consolidar o entendimento de que o 

princípio da insignificância é inaplicável aos casos envolvendo crimes ou contravenções penais contra a 

mulher no âmbito doméstico e familiar. 
122 Sobre esse ponto, uma sentença criminal registra: “a relevância jurídico-penal de evento tipificado em 

lei como criminoso não é aferida única e exclusivamente sob a perspectiva pessoal da vítima. O interesse 

na responsabilização criminal do agente que incorra em fato típico funda-se no anseio social pela 

manutenção da ordem pública e da higidez do sistema. Ademais, vislumbro que a mens legis da Lei nº 

11.340/06 foi socializar os conflitos de natureza violenta, tanto moral como psicológica e, sobretudo, física, 

provenientes da relação doméstica. Inclusive assim entendeu Nossa Corte Suprema que, no julgamento da 



148 

 

 É caso de algumas decisões sobre o delito de descumprimento de medidas 

protetivas, em que se coloca a integridade psicológica da mulher como bem jurídico 

secundário, de modo que a permissão, por parte desta, para o descumprimento da medida 

passa a ser irrelevante, pois a conduta ofende o bem jurídico principal, qual seja: a 

administração da Justiça. 

 Nesse ponto, o argumento de que o descumprimento da medida protetiva não 

causou lesão à integridade psicológica da mulher mobilizado tanto pelo réu quanto pela 

própria mulher é escanteado, sob a justificativa de que a conduta ofendeu a administração 

da Justiça e, portanto, deve o réu ser responsabilizado. 

 Já um terceiro conjunto de incidentes mobilizou a noção de VPM para auxiliar na 

formação do convencimento da/o magistrada/o. Assim como ocorreu na 

responsabilização cível, em diversas decisões criminais, sobretudo em primeiro grau, foi 

possível notar a ideia de indício123. 

 Nesse sentido, o registro nos autos, por meio da ouvida da mulher ou de 

testemunhas, da existência de violência psicológica anterior, típica ou não, denunciada ou 

silenciada, é considerado como um indício, na instrução criminal, que auxilia o/a 

magistrado/a a concluir pela existência da conduta individualizada sob julgamento e pela 

responsabilidade do autor. 

 Em uma decisão, por exemplo, o magistrado argumenta, para definir pela 

procedência da denúncia por lesão corporal, que “a prova revela que o réu constantemente 

ofendia e ameaçava a vítima, violência psicológica que ocorria no lar e era presenciada 

por vizinhos e pela prole do casal”. Em outra, indica-se que “o réu há anos pratica 

violência verbal e psicológica dentro de casa, tudo demonstrando que o fato não ocorreu 

de forma isolada”. 

 No mesmo sentido, a constatação do comportamento abusivo do réu e dos 

consequentes efeitos psicológicos foram utilizados por uma magistrada em outro caso de 

lesão corporal, conforme: 

Há tempos vem sofrendo violência psicológica e moral e, no dia dos fatos, 

violência física. [...] Em síntese, após a instrução criminal e um atento exame 

 
ADI nº 4424, decidiu que o crime de violência doméstica é apurado judicialmente mediante ação pública 

incondicionada, inexistindo possibilidade de a vítima manifestar-se favorável ou contrariamente ao 

prosseguimento do feito. Em assim sendo, não será o mero desinteresse no prosseguimento do feito 

manifestado, tácita ou expressamente, pela ofendida que dará azo a irrelevância jurídico-penal do evento 

sub judice”. 
123 O indício encontra previsão expressa no art. 239 do CPP (Considera-se indício a circunstância conhecida 

e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras 

circunstâncias), mas não é mobilizado explicitamente por magistrados/as. 
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das provas produzidas nos autos, chega-se à inevitável conclusão de que a 

denúncia é procedente, tendo se demonstrado, satisfatoriamente, a autoria e 

materialidade do crime de lesão corporal, bem como o dolo do acusado. 

Demonstrou-se que o réu é uma pessoa hostil, destemperado, agressivo, 

dominador, que anula as vontades de sua esposa, com quem é casado há mais 

de 20 anos, demonstra infidelidade e pouco apreço pela vítima, que hoje tem 

baixa autoestima, depressão, sente-se incapaz de tomar atitudes que possam 

modificar sua vida conjugal, ainda que tais atitudes pudessem refletir em uma 

melhora de seu estado emocional, tudo isso diante dos vários anos que tem sido 

humilhada e violentada emocional e psicologicamente, o que deixa claro a 

existência de violência de gênero e o que faz de [nome da mulher], um exemplo 

clássico de vítima de violência doméstica e familiar, cuja proteção foi o 

objetivo da criação da Lei Maria da Penha. 

 

 No que diz respeito aos indícios trazidos pelas testemunhas, em um acórdão sobre 

estupro, o desembargador-relator manteve a condenação do réu, salientando, a despeito 

da alegação da defesa de inexistência de testemunhas presenciais, que: 

A testemunha [nome], genitora da vítima, em juízo, afirmou que estranhava o 

relacionamento da filha com o acusado, porquanto este não demonstrava 

carinho e não dava as mãos para [nome da filha]. Disse que a filha trocava 

várias vezes de roupa antes de sair com o réu, até que ele “aceitasse” a 

vestimenta. [nome da filha] não tinha mais amigos. Declarou que não 

presenciou nenhuma violência física por parte do recorrente, mas percebia 

violência psicológica, que ele era extremamente frio, sem paciência e ríspido 

com sua filha. 

 

 Em outro acórdão criminal, o desembargador-relator reformou uma sentença 

absolutória, na medida que o relato das testemunhas de que o réu “controlava muito” a 

mulher, “querendo saber aonde iria e com quem estava. Tinha ciúme das roupas que ela 

vestia” somado ao depoimento da mulher, 

evidenciaram a existência de um relacionamento afetivo conturbado e pautado 

por manipulação, controle e violência, não somente física, mas, sobretudo, de 

ordem psicológica, a justificar, inclusive, a ausência de denúncia das agressões 

anteriores que a vítima suportou e a demora na comunicação da última, bem 

assim as condutas posteriores da ofendida, por exemplo, o envio de e-mails e 

a realização de contato telefônico [...], cujo teor denota a esperança de 

restabelecer o relacionamento amoroso, sintoma, aliás, comum em vítimas tais, 

pois ainda nutrem algum tipo de sentimento por seu algoz e, por vezes, sentem-

se presas a ele ou com receio, denunciando-o somente após reiterados ataques 

ou, ainda, quando se libertam da pressão psicológica e conseguem retornar ao 

seu estado normal, mediante tratamentos, consoante a ofendida realizou, desde 

que se iniciaram as agressões. [...] Nesse contexto, respeitado o entendimento 

esposado pelo e. magistrado, o édito condenatório, data vênia, é imperativo, 

sobretudo diante do teor dos depoimentos prestados pela vítima e pelas 

testemunhas [nomes], pois não tinham motivos para falsamente imputar ilícitos 

penais de tal gravidade ao recorrido. 
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 Assim, casos em que testemunhas não presenciaram a prática do ato sob 

julgamento, mas já observaram atos pretéritos de VPM ou indicativos dela, bem como o 

depoimento da própria mulher que conta com detalhes as violências que sofreu ao longo 

da relação se tornam elementos que contextualizam a conduta individualizada sob 

julgamento e auxilia o/a magistrado/a a concluir pela condenação. 

 Ainda no âmbito da formação do convencimento do/a magistrado/a, há um quarto 

conjunto de decisões que mobiliza os efeitos da VPM sobre a mulher como forma de 

compreender ou justificar seu comportamento processual ou extraprocessual. 

 São casos em que se busca não valorar negativamente o comportamento da mulher 

que pretende o reconhecimento da violação de seus direitos, conforme são as seguintes 

construções: 

 (i) as pequenas contradições, as confusões e/ou os esquecimentos na fala da 

mulher ao longo do depoimento judicial não são negativamente valorados, pois são 

efeitos psicológicos da VDFM: 

Não há que se falar em ausência de provas da materialidade, ainda que o fato 

tenha acontecido fora da presença de testemunhas oculares, o que é natural 

deste tipo de delito. Conforme jurisprudência reiterada dos Tribunais, em casos 

como o dos autos, a palavra da vítima, quando coerente e segura, ganha 

especial relevância para fins de prova do fato e da autoria, mormente porque 

esse tipo de violência acontece, na maioria das vezes, dentro da residência, 

longe dos olhos da sociedade. Não se pode olvidar, inclusive, que em situações 

de recorrentes atos violentos, e praticados diversas formas (física, psicológica, 

patrimonial etc.), não é incomum a ocorrência de pequenas falhas nas 

memórias diante do contexto de pressão e submissão psicológica no seio 

familiar. 

 

 (ii) a demora em noticiar o ocorrido e/ou as retratações e perdões pretéritos dados 

pela mulher ao agressor não reduzem a credibilidade de sua palavra, pois essa hesitação 

é compreendida como resultado da VPM a qual a mulher está/estava submetida, revelando 

o ciclo de VDFM, conforme: “esse fato [retratações pretéritas] demonstra que as vítimas 

se encontravam em tamanho estado de aflição e dominação psicológica que não 

conseguiam sair sozinhas da situação de vulnerabilidade”. 

 Em outros casos, a vontade da mulher em não ver o réu condenado é contornada, 

sob o argumento de que eventuais mudanças de versão direcionadas a melhorar a situação 

jurídica do agressor são frutos da dependência/manipulação emocional/psicológica, do 

medo, do constrangimento, do amor, da violência psicológica etc. De modo que, havendo 

outros elementos de prova, para além da palavra da mulher, não há que se falar em in 

dubio pro reo. Conforme é ilustrativa a seguinte sentença: 
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Aqui, válido ressaltar o distinto relevo com que se devem vislumbrar o fardo 

carregado pela mulher vítima de violência doméstica, que muitas vezes se vê 

colocada em um contexto de manipulação psicológica para que seu ofensor 

não seja responsabilizado pela violência praticada, muitas vezes por não ter 

condições econômicas de separa-se dele, como no caso dos autos. Noutras 

palavras, em que pese comum, o que somente não aconteceu nos casos dos 

autos por acontecimento inesperado (flagrante de ajuste entre as pastes), a 

violência psicológica realizada no âmbito conjugal e que muitas vezes refletem 

no ânimo da vítima para alterar significativamente sua versão dada em 

processos criminais sob a égide da Lei Maria da Penha para fazer crer que nada 

aconteceu, muito vezes se colocando como a agressora, não pode autorizar a 

realização de conluios para manobrar a Justiça e a realidade dos fatos. Por fim, 

cumpre consignar que dentre os diversos tipos de violência, protege a Lei 

Maria da Penha, de modo expresso, a psicológica, muitas vezes não 

presenciada e sentida pelas instituições, mas que arrasam com as mulheres na 

mesma intensidade ou por vezes até mais que a física e que sem dúvidas deve 

ser combatida com vigor. [...] Desta forma, as provas produzidas merecem todo 

respaldo, não restando qualquer dúvida acerca da existência do crime previsto 

na denúncia. 

 

  No mesmo sentido, uma magistrada pontuou que é “evidente, conforme o 

princípio do livre convencimento motivado, que a retratação parcial dos dizeres da vítima 

deve-se à violência psicológica e econômica contra a mulher, que se prolonga muito após 

o exaurimento das condutas na espécie”, de modo que deve ser afastado seu depoimento 

judicial, pois somente aquele dado em sede policial se coaduna com os demais elementos 

de prova. 

  Para outro magistrado, os motivos para a mulher alterar o depoimento são 

inúmeros, indo “do medo até mesmo o amor”. Mas, “As relações amorosas não devem 

ser objeto de julgamento, mas o fato objetivo que está devidamente descrito na denúncia 

e comprovado nos autos”. 

  Esses sentimentos são interpretados - por um magistrado - por meio da explicação 

teórica construída pela psicóloga norte-americana Leonore E. Walker, denominada no 

Brasil como “ciclo da violência”124. O referido juiz situa a mudança de versão da mulher 

na “fase de lua de mel”, em que esta, após sofrer a agressão, está envolvida 

psicologicamente em sentimentos de medo, menos valia, humilhação e culpabilização, de 

modo que acaba por perdoar o agressor, tornando cada vez mais difícil se desvencilhar 

emocionalmente dele. 

 Assim, dentro da atividade probatória, o conceito de VPM auxilia tanto na 

valoração do histórico relacional da mulher com o agressor como forma de contextualizar 

 
124 Pela proposta teórica de Leonore Walker, o ciclo da violência é composto por quatro fases: tensão; 

explosão; lua-de-mel; e calmaria. 
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o ato sob julgamento e subsidiar a decisão condenatória, quanto no afastamento de 

eventual fragilização do depoimento pessoal da mulher com vistas a promover o 

reconhecimento da responsabilidade do agressor. 

 Em termos gerais, percebe-se que os usos do conceito de VPM vinculados ao 

reconhecimento da responsabilidade criminal do réu por atos de VDFM podem ser 

visualizados nas seguintes construções jurídico-dogmáticas:  

(i) assim como no campo cível, o reconhecimento do dano psicológico decorrente 

da conduta do réu é fundamento para a condenação e afastamento de teses 

como a da insignificância (inexistência de dano/lesão). 

(ii) a retirada do foco da avaliação da (in)existência de dano psicológico é uma 

estratégia mobilizada para garantir a condenação do réu ainda que contra a 

vontade da mulher, quando esta alega que consentiu com o descumprimento 

da medida protetiva. 

(iii) assim como no campo cível, no âmbito da prova, o reconhecimento da 

clandestinidade das situações de VDFM atribui relevância às histórias de 

violência trazidas pela mulher em seu depoimento e aos indícios (existência 

de atos que indicam VPM) expostos por testemunhas. 

(iv) no âmbito da valoração da prova, as consequências da VPM podem justificar 

a não valoração negativa de contradições, confusões e/ou esquecimentos na 

fala da mulher, bem como a demora em denunciar e o histórico de 

perdões/retratações. 

(v) colocar o foco em eventuais consequências da VPM é uma estratégia 

mobilizada para garantir a condenação do réu ainda que contra a vontade da 

mulher, que altera a versão de seu depoimento para melhorar a situação 

jurídico-penal do réu. 

 

5.1.4 Usos destinados à justificação da absolvição do réu no campo criminal 

 

 Nesse ponto, assim como nas decisões cíveis de absolvição, a reconciliação, o 

perdão ou a conveniência da mulher são articulados com a noção de inexistência de 

risco/dano à integridade psicológica para fundamentar a não responsabilização criminal 

do réu. 
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 A mobilização do princípio da insignificância foi identificada em decisões 

anteriores à vedação de seu uso pela referida súmula 589 do STJ, como se visualiza na 

sentença abaixo:  

O crime de lesão corporal não se caracteriza só pela ameaça à vítima, mas 

sobretudo pela violência psicológica infligida pelo réu à ofendida, de forma 

ostensiva, injustificada e incompatível a interesse juridicamente tutelado pela 

norma penal. A reconciliação entre agressor e mulher revela que a conduta do 

réu, embora não possa ser esquecida, não foi de tal modo intensa que causasse 

danos ao bem juridicamente tutelado no caso concreto. [...] As partes convivem 

sem traumas relevantes.  

 

 A referida vedação, todavia, não obsta a mobilização da ideia de 

incompatibilidade entre reconciliação e dano psicológico em alguns casos de imputação 

pelo crime de ameaça, por exemplo. Em algumas sentenças, a reconciliação coloca em 

dúvida se a promessa de mal injusto e grave teria causado o temor necessário para 

caracterizar o delito, conforme: 

a pessoa que mantém relacionamento com indivíduo que teria lhe ameaçado 

não demonstra que sentiu temor ou receio em relação à conduta do agente, pois 

são comportamentos e sentimentos completamente contraditórios. 

Diferentemente do crime de lesão corporal que apresenta um resultado 

naturalístico físico no corpo da pessoa, o crime de ameaça depende da 

comprovação de pelo menos uma influência psicológica e sentimental na 

vítima quanto à ameaça sofrida.  

 

 No mesmo sentido, a concorrência/conveniência da mulher para o 

descumprimento de medidas protetivas também foi atrelada à “inexistência de 

risco/dano” à integridade psicológica da mulher para não responsabilizar o réu pelo 

referido delito. 

 Nesses incidentes, entendeu-se que a configuração do crime de descumprimento 

de medidas protetivas – ao contrário da posição destacada por nós nos usos que 

reconhecem a responsabilidade criminal - reclama a violação concomitante dos bens 

jurídicos administração da justiça (autoridade da decisão) e integridade psicológica da 

mulher. A permissão de aproximação é entendida como incompatível com a noção de 

violação da integridade psicológica da mulher, autorizando a absolvição. 

 É o caso, por exemplo, da mãe que permite que o filho afastado por medida 

protetiva volte a residir com ela. Na decisão, o magistrado assinala que “A intenção do 

legislador [com a criminalização do descumprimento] foi reforçar a proteção às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar, razão pela qual há dupla objetividade jurídica 

concomitante: a autoridade da decisão judicial e a incolumidade psicológica da mulher”, 
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desse modo, considerando que a mulher aceitou a convivência, não haveria que se falar 

nem em dolo (de descumprir a decisão por parte do réu), nem em dano à integridade 

psicológica da mulher.  

Nessa mesma linha, outro o magistrado sustenta que “Ao descumprir uma medida 

protetiva com a anuência da vítima, o agente não cria ou incrementa um risco proibido 

relevante”. Entende-se que a conduta não ofende o bem jurídico tutelado pela norma, pois 

em um contexto de reconciliação das partes envolvidas, não há lesão ou perigo de lesão 

à integridade psicológica ou física da mulher. 

Em suma, é possível notar que a principal mobilização do conceito de VPM em 

torno do não reconhecimento da responsabilidade criminal do réu se dá pelo entendimento 

da não violação da integridade psicológica da mulher125. 

 

5.2 Usos do conceito vinculados à punição do agressor  

 

 Nesta macrocategoria, reunimos usos do conceito de VPM, extraídos de decisões 

criminais, inclinados a tornar mais dura a situação jurídica do réu, seja a partir do 

enquadramento da conduta, seja na decisão sobre a sanção. 

 

5.2.1 Expansão 

  

 Em um primeiro conjunto de incidentes, agrupamos movimentos interpretativos 

que mobilizam a noção de VPM (i) para fazer subsumir manifestações dessa violência 

em tipos penais mais rigorosos do ponto de vista da quantidade/qualidade de pena ou (ii) 

para obstar a aplicação de normas penais que afastem a pena de prisão, expandindo assim 

a capacidade de punição126. 

 
125 Não significa dizer que não existam outras formas de não reconhecer a responsabilidade criminal do réu, 

mas sim que a mobilização do conceito, nessa atividade de imputação, pelos nossos dados, é limitada às 

referidas construções. 
126 O termo expansão tem inspiração no trabalho de Jesús-María Silva Sánchez (2002), mas dele difere. 

Enquanto o jurista espanhol trabalha, sobretudo, com a expansão do direito penal por meio da inovação 

legislativa (aprovação de novas leis penais), nosso conceito de expansão se limita ao âmbito da 

interpretação e aplicação do Direito: interpretação das normas penais de modo a levar a mais punição. 
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 No primeiro movimento interpretativo (subsunção), magistrados/as buscam 

enquadrar o resultado danoso à integridade psicológica da mulher no delito de lesão 

corporal ou no delito de tortura-castigo127. 

 Quanto à lesão corporal, argumenta-se a possibilidade do reconhecimento e 

enquadramento do dano psíquico, decorrente da degradação contínua da integridade 

psicológica da mulher, no referido delito. 

 Na única decisão de procedência nesse sentido, reconheceu-se que o réu deveria 

ser punido por lesão corporal, na medida em que “Restou comprovado que [nome do réu], 

em datas incertas, mas compreendidas entre o ano de 2012 e o dia 04 de fevereiro de 

2018, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a saúde mental de 

sua esposa C.S.K., causando-lhe lesão psíquica”.128 

 Ainda nesse âmbito subsuntivo, em uma sentença, um magistrado sustentou ser 

possível o enquadramento de um emaranhado de atos de violência doméstica e familiar 

como crime de tortura-castigo, em razão dos danos psicológicos decorrentes da relação 

abusiva, que envolve poder/submissão: 

A vítima em seu depoimento, afirmou que durante o período em que conviveu 

com o réu este impedia que saísse da residência, trancando as portas, 

impedindo até mesmo, em alguns momentos, que saísse de seu quarto. Disse, 

ainda, que o réu a ameaçava, afirmando que se a situação fosse denunciada, 

iria causar mal a seus genitores. Durante o período de privação de liberdade, 

afirmou estar submetida a tortura física e psicológica, que envolviam privação 

de sono, pois o réu a mantinha acordada com uma lanterna apontada para seu 

rosto, agressões físicas, através de socos, chutes, e utilizando, em dada ocasião, 

um capacete de motociclista para agredi-la; que o réu, acreditando estar sendo 

traído, inseria os dedos em sua vagina, buscando sêmen de outros indivíduos; 

que o réu, depois que a vítima sofreu acidente automobilístico [em que o réu a 

fez pular do veículo em movimento], a mantinha na cadeira de rodas, 

impedindo que dormisse na cama; chegando ao extremo de fazê-la rastejar em 

meio a lixo e carcaças, até a beira de um buraco, no local conhecido como 

“Buracão do Zé Antônio”. Todas as agressões eram feitas na presença dos 

filhos do casal. Durante o período, sua mãe deixou de visitá-la, pois, durante 

uma das visitas, o réu a agrediu, e não via seu pai há quatro anos. [....] Os 

Policiais Militares que atenderam a ocorrência, [...], ouvidos em juízo, 

confirmaram a narrativa da vítima, atestando que ela narrou tais agressões e 

torturas na delegacia, no dia dos fatos. Afirmaram que foram acionados em 

razão de denúncia feita pelo 190, comunicando briga de casal; chegando no 

local, já imaginavam de quem se tratava, pois haviam atendido outras 

denúncias similares na mesma residência; inicialmente, foram atendidos por 

um familiar da vítima, que disse estar tudo bem; insistiram e compareceu o réu, 

 
127 Tal uso se diferencia daquele destinado ao reconhecimento da responsabilidade criminal, pois a VPM 

não fundamenta a condenação ou a absolvição do réu, mas sim o enquadramento da conduta com vistas a 

fazer com que o réu responda por um delito mais duro, do ponto de vista da sanção. 
128 Em outras duas decisões, apesar do reconhecimento da possibilidade de enquadramento da conduta como 

lesão psíquica, houve absolvição por ausência de prova pericial. 
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[nome do réu], que ficou irritado com a presença da polícia, pois os vizinhos 

queriam tomar conta da sua vida e disse estar levando a vítima para o hospital; 

insistiram e a vítima então saiu da residência, de cadeira de rodas, e por seu 

olhar perceberam que ela queria dizer algo; a vítima então começou a chorar e 

disse que o réu ia matá-la; neste momento, todos foram levados para 

a Delegacia. [...] O laudo psicológico de fls. 272/274 concluiu que a vítima 

“está bastante debilitada em relação aos fatos ocorridos” e que “sente bastante 

medo, só sente segurança quando está com os pais, afirmando que não pretende 

vê-lo mais. A psicóloga afirma, ainda, que “Durante toda a avaliação 

percebemos como a paciente foi afetada tanto fisicamente quanto 

psicologicamente por viver com uma pessoa que lhe causava sofrimento”. [....] 

Verifica-se da inicial acusatória que o Ministério Público enquadrou os fatos 

tanto no Art. 1º, II, c/c §4º, III, da Lei 9.455/97 (crime de tortura majorado por 

ter sido praticado mediante sequestro) como no Art. 148, §1º, I e III e §2º, do 

Código Penal (crime de sequestro e cárcere privado qualificado pelos maus 

tratos). Tenho, entretanto, que o réu deve ser condenado somente pelo crime 

de tortura, com a qualificadora referente à privação de liberdade da vítima. O 

sequestro e cárcere privado não tinham autonomia em relação à tortura. A 

conduta do réu era dirigida à aplicação constante de castigos pessoais que 

causavam grave sofrimento físico e mental à vítima, que estava sob sua 

autoridade, e não à privação de liberdade, que constituiu meio e circunstância 

do crime de tortura e, por isso, deverá ser utilizada como causa de aumento de 

pena, nos termos do Art. 1º, §4º, III, da Lei 9.455/97.129 

 

 Já no segundo movimento interpretativo (não aplicação de normas penais que 

afastem a pena de prisão), encontramos duas construções jurídico-dogmáticas. A primeira 

sustenta que a constatação de VPM basta para obstar a possibilidade de substituição da 

pena privativa de liberdade por qualquer pena restritiva de direitos. A segunda, por seu 

turno, coloca a VPM como circunstância judicial que não recomenda a suspensão 

condicional da pena (sursis penal). 

 No que toca à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

o art. 44 do Código Penal dispõe que esta é possível desde que, entre outros requisitos, o 

crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa130. De outro lado, 

 
129 Esta decisão foi reformada em segundo grau, uma vez que se entendeu que o termo “poder” previsto no 

tipo penal (tortura) se refere à “poder de direito” e não ao “poder de fato” exercido sobre a mulher. A partir 

dessa premissa, desclassificou-se o delito para o crime de cárcere privado. Assim, em nosso corpo empírico 

não subsistiu qualquer condenação decorrente do enquadramento da VPM como tortura. A decisão de 

segundo grau não foi incorporada no corpo empírico, pois não mobilizou qualquer noção de VPM. 
130 CP, art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 

quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu 

não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja 

suficiente. 
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o art. 17 da LMP veda a substituição da pena que implique em prestação exclusivamente 

pecuniária.131 

 A conjugação desses dispositivos (art. 44, CP e 17, LMP) municia a disputa acerca 

da (im)possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos não pecuniária, como é o caso da limitação de fim de semana e da prestação de 

serviço à comunidade ou a entidades públicas132. 

 De um lado, tem-se a posição de que qualquer tipo de violência da LMP, incluída, 

portanto, a VPM, enquadra-se na categoria “violência à pessoa” prevista no art. 44, I, CP, 

impedindo a substituição. Significa dizer que, segundo esse entendimento, apesar de a 

LMP não vedar expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos não pecuniárias, a possibilidade de substituição encontra óbice no 

próprio CP. 

 De outro lado, tem-se a posição de que apenas a violência física e a grave ameaça 

– categorias clássicas da dogmática jurídica penal – impediriam a substituição. Por essa 

perspectiva, os crimes de violação de domicílio (violência psicológica), de injúria 

(violência moral/psicológica) e de dano (violência patrimonial/psicológica), por exemplo, 

seriam considerados crimes não violentos para a dogmática jurídica penal tradicional e, 

por consequência, autorizariam a substituição. 

 A primeira posição (vedação total da substituição) foi contemplada em 24 das 26 

decisões sobre a temática que compõem nosso corpo empírico e pode ser visualizada nas 

seguintes decisões criminais: 

O termo “violência” contido no art. 44, I, do CP, que impossibilita a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não 

comporta quantificação ou qualificação. A Lei Maria da Penha surgiu para 

salvaguardar a mulher de todas as formas de violência (não só física, mas moral 

e psíquica), inclusive naquelas hipóteses em que a agressão possa não parecer 

tão violenta. 
 

[...] diante das circunstâncias do caso concreto, pois versa a respeito de crime 

cometido na esfera de violência doméstica e familiar contra a mulher, na qual 

também se insere, evidentemente, a violência psicológica, emerge 

inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

 
131 LMP, art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de 

penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o 

pagamento isolado de multa. 
132 CP, art. 43. As penas restritivas de direitos são: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e valores; III 

- limitação de fim de semana; IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V - interdição 

temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana. 
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direitos ou a concessão de sursis (artigos 44, I, e 77, II, do Código Penal, 

combinados com o artigo 17, da Lei nº 11.340/06)133. 

  

 Já a segunda posição foi encontrada em uma sentença do nosso corpo empírico, 

que sustenta:  

A substituição por multa está vedada pela Lei Maria da Penha e tal vedação 

está sendo observada pelo Juízo. A Lei Maria da Penha é mais gravosa e 

assegura maior proteção à vítima, pois o agressor é necessariamente 

processado pela conduta e se sujeita às consequências de uma 

condenação criminal, inexistentes nos casos de transação penal ou sursis 

processual. No entanto, dentre as situações mais gravosas e penas vedadas, não 

está a prestação de serviços comunitários, uma vez que o artigo 17 [não] 

afastou tais espécies de penas alternativas para os casos de violência doméstica 

está implicitamente admitida a substituição nestes casos, desde que por outras 

penas restritivas de direito. [...] De conseguinte, mesmo na hipótese de 

violência psicológica (é o que diz a lei literalmente) mediante ameaça, a lex 

specialis não coíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito, ressalvados os termos do seu art. 17134.  

 

 Ainda, em um acórdão, o desembargador contornou a questão da VPM ao 

reformar a sentença condenatória para substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos. Segundo o julgador, apesar de o recorrente ter ameaçado de morte 

sua ex-companheira e ser: 

inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 

em caso de grave ameaça à pessoa (art. 44, inc. I, do CP), entende-se que, no 

caso em exame, a referida substituição se mostra suficiente para a reprovação 

e prevenção do delito (art. 44, inc. III, do CP), ficando estabelecida, desse 

modo, a substituição da pena detentiva por limitação de fim de semana. 

 

 
133 Em outro acórdão, o desembargador-relator, apesar de considerar que a VPM da LMP não se enquadra 

no termo “violência” do art. 41, inciso I, do CP, sustenta que o contexto da VPM indica que a substituição 

não é socialmente recomendável (art. 41, III, CP), conforme: “Ademais, embora o acusado não tenha 

utilizado de violência física ou ameaça, é fato que o descumprimento da medida protetiva se afigura com o 

condão de causar opressão, dominação e submissão da mulher em relação ao acusado, estando inteiramente 

caracterizada, portanto, a violência psicológica descrita pelo artigo sétimo, inciso II, da Lei Federal 

11340/06, demonstrando não ser socialmente recomendável e ser insuficiente a substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tornando assim ausente o requisito estatuído no artigo 

44, inciso III, do Código Penal.” 
134 A posição jurisprudencial que veda totalmente a substituição da pena privativa de liberdade por qualquer 

pena restritiva de direitos, aparentemente, foi mal sedimentada na súmula 588 do STJ, que prescreve: “A 

prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 

doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Primeiro, 

porque a prática de qualquer crime ou contravenção penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar 

implica, necessariamente, em alguma forma de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou 

moral. Segundo, porque o Tribunal perdeu a oportunidade de dirimir a disputa acerca dos termos 

“violência” e “grave ameaça” ao reproduzir a redação do art. 44, I, CP. A disputa é semântica. Uma das 

inovações conceituais da LMP foi justamente se afastar do modo binário de pensar as condutas no direito 

penal (violência física ou grave ameaça), ao colocar ambas as condutas e outras sob a expressão “violência 

doméstica e familiar contra a mulher”. 
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 A segunda construção jurídico-dogmática diz respeito à suspensão condicional da 

pena (sursis penal). O referido instituto, segundo o art. 77, do CP, é cabível, entre outros 

requisitos, quando “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”135. 

 Em três decisões de nosso corpo empírico, o sursis penal não foi concedido a partir 

da articulação dessas circunstâncias judiciais com a existência de VPM. Em dois casos, 

magistradas pontuaram que seria inaplicável o instituto, pois o crime envolve VPM, de 

modo que a suspensão não se mostra socialmente recomendável. 

 Na mesma linha, os registros de diversas condutas e resultados atrelados ao 

conceito de VPM preencheram, para um magistrado, o que seria uma conduta social que 

não autoriza a concessão do benefício, conforme: 

Inadmissível a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código 

Penal, pois as circunstâncias judiciais, em especial a conduta social do agente, 

não demonstram que a medida é adequada ao caso concreto. Importante 

ressaltar que, nos termos do artigo 7º, da Lei 11.340/06, a violência doméstica 

praticada pelo réu contra a vítima causa dano emocional, diminuição da 

autoestima, além de prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento da vítima. 

Não se pode perder de vista que as ameaças e agressões visaram a degradar e 

controlar as ações, os comportamentos e relacionamentos da vítima. O réu, por 

meio de constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insultos e limitação do direito de ir e vir, 

causou efetivo prejuízo à saúde psicológica e a autodeterminação da ofendida. 

 

5.2.2 Exasperação 

 

 Ainda no âmbito dos usos inclinados à punição, um segundo conjunto de 

incidentes reúne utilizações do conceito de VPM que subsidiam/fundamentam a aplicação 

da pena-base acima do mínimo legal, ao mobilizar o referido conceito na análise das 

circunstâncias judiciais do art. 59, CP. O referido artigo estabelece que: 

CP, art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 

conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 

circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento 

da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime: [...] II - a quantidade de pena 

aplicável, dentro dos limites previstos; 

 

 
135 CP, art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, 

por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; II - a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista 

no art. 44 deste Código. 
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 É o caso da mobilização das noções de VPM para valorar negativamente as 

consequências do delito. Aqui, “o abalo psicológico que a vítima experimentou, sendo 

submetida a tratamento”; o evidente “temor em audiência”; o “depoimento emocionado”; 

a demonstração, em juízo, de “perturbação psicológica” que “revelaram efeitos nocivos 

ao desenvolvimento, apresentando relatos de baixa autoestima e insegurança na vida 

pessoal e profissional”; a “perturbação ao desenvolvimento psíquico”; o “temor 

permanente” em relação ao réu; a “tentativa de suicídio”; as consequências da 

perturbação, como “insônia”; a “dor psicológica” indelével, “sequelas” e “marcas” 

psicológicas” são alguns dos fundamentos extraídos das decisões que justificam o 

aumento da pena-base. Veja-se: 

Na primeira fase da dosimetria, em que pese o pleito da defesa, a pena-base foi 

corretamente fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, pois o acusado 

utilizou-se de diversas ameaças e ofensas contra a vítima, sua própria 

namorada, traindo a confiança que esta lhe depositava. A violência e a grave 

ameaça do tipo penal eram exercidas com puxões de cabelo, tapas e socos, o 

constrangimento psicológico que a ofendida sofreu foi enorme, pois o acusado 

proferia diversas ameaças de morte, bem como de vazamento dos seus vídeos 

íntimos. [...] Dessa forma, os profundos danos emocionais que a ofendida 

experimentará pelo resto da vida, não se confundem com circunstância inerente 

ao próprio ilícito penal. 

 

 A exposição da mulher à situação humilhante (ser agredida na frente da/o filha/o 

ou em via pública, por exemplo), a lesão no rosto e o “cortar o cabelo” também 

fundamentaram o aumento da pena-base, pois exponenciam o sofrimento da mulher, 

geram constrangimento, humilhação e reduzem a autoestima, conforme pontuou um 

desembargador, ratificando a decisão de primeiro grau: 

Inicialmente, verifica-se que, diante da gravidade concreta da hipótese 

vertente, uma vez que, como bem salientou o d. Magistrado singular, “as lesões 

infligidas à vítima não se limitaram a ofender a sua integridade física, como é 

ínsito ao tipo penal sob exame, mas também se revelaram tendentes a provocar 

dano emocional e diminuição da auto-estima, como se infere do corte de 

cabelo, configurando violência psicológica contra a mulher (art. 7º, inc. II, da 

Lei n.º 11.340, de 2006), o que acentua a reprovabilidade em concreto da 

conduta” (fls. 146) , a pena-base foi acertadamente fixada em três meses e 

quinze dias de detenção. 

 

 Ainda, agressão perpetrada contra a mulher na presença da filha desta foi 

considerada forma de VPM contra a filha (criança ou adolescente), autorizando, 
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igualmente, o aumento da pena, pelas consequências do delito que ultrapassam a pessoa 

da mulher agredida136. 

 Em outros casos, é possível notar um padrão decisório que olha para o histórico 

relacional das partes e, a partir da constatação de outras situações violentas experienciadas 

pela mulher, sejam típicas ou atípicas, denunciadas ou silenciadas, entende pela conduta 

social desfavorável e/ou pela personalidade reprovável do réu.  

 O presente incidente extraído de uma sentença de feminicídio proferida por um 

magistrado, no âmbito do Tribunal do Júri, é representativo dessa construção dogmática: 

A prova colhida nos autos indica expressivo histórico de violência doméstica 

e familiar praticado pelo réu contra a vítima. É certo que a violência de gênero 

já será levada em consideração como uma qualificadora (ou agravante), mas 

isso não impede a mensuração dos fatos pretéritos à agressão que resultou na 

morte. O que se revela é um considerável período (desde antes da separação 

do casal) de prática lesões corporais, ameaças e perseguições, denotando 

intenso sofrimento psicológico da vítima e seus familiares. [...] Houve uma 

autêntica escalada de violência física e psicológica, com ápice no fato ora 

submetido a julgamento, um ataque à luz do dia, em estabelecimento comercial 

aberto ao público, reunindo todos os elementos típicos de violência doméstica. 

Isso traz aspectos negativos quanto à culpabilidade, personalidade e 

circunstâncias do crime que muito extrapolam a mera qualificadora do 

feminicídio. 

 

  Outro magistrado, no mesmo sentido, destaca o histórico de violência psicológica 

como elemento para a valoração da personalidade e da conduta social do réu. Para o 

julgador, a conduta social e a personalidade merecem desvalor, pois, antes do fato 

[feminicídio consumado], o réu praticava violência psicológica contra a mulher. O 

comportamento do réu, ainda nas palavras do julgador, “denota uma personalidade 

possessiva, ciumenta e controladora, que tem como pano de fundo a inaceitável 

objetivização da figura feminina”137. 

 A partir de tal olhar, é possível visualizar o reconhecimento da espiral de 

violência, uma vez que a magistrada e o magistrado, no momento de fixação da pena-

base, levam em consideração um contexto que passa por perseguição, constrangimento, 

controle, humilhação, insulto, ridicularização etc. para elevar o patamar da pena-base, 

 
136 Sobre esse ponto, a Lei 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência, define, em seu art. 4º, II, “c”, como violência psicológica 

“qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra 

membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, 

particularmente quando isto a torna testemunha”. 
137 No mesmo sentido, anotou-se, em um caso de tentativa de feminicídio, que a personalidade do réu é de 

“extrema agressividade”, pois agrediu física e psicologicamente a mulher antes da tentativa de feminicídio, 

além de promover perseguições insistente contra a mulher após o fim do relacionamento. 
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entendendo que a conduta individualizada na denúncia/queixa é apenas um elemento de 

uma cadeia maior, que impõe sofrimento prolongado e deve ser negativamente valorado. 

 Verificado esse contexto, o/a julgador/a qualifica o indivíduo-objeto da pena 

como “agressivo”, “possessivo”, “machista”, “violento”, “cruel”, possuidor de condutas 

“repudiáveis”, “não aceitáveis” etc., merecedor/a, portanto, de maior punição. 

 

5.2.3 Exclusão 

 

 Um terceiro conjunto de incidentes condensa usos da noção de VPM que 

justificam a decretação/manutenção da prisão preventiva ou excluem a possibilidade de 

início de cumprimento da pena no regime aberto. 

 Nessas decisões, mobiliza-se a ideia de que a exclusão por meio da prisão é 

necessária para proteger a integridade psicológica da mulher, ou seja, de que é necessário 

segregar/incapacitar o agressor para evitar a reiteração de condutas e/ou tranquilizar a 

mulher, como sintetiza a seguinte passagem extraída de uma cordão criminal: “O regime 

prisional semiaberto é compatível com a hipótese dos autos, pois a prisão do acusado se 

mostrou a única maneira eficaz a cessar a constante violência psicológica a que ele 

expunha a vítima”. 

 Ainda no âmbito da exclusão do regime inicial aberto para início de cumprimento 

da pena, um magistrado, em uma posição mais heterodoxa, busca justificar a 

possibilidade de fixação do regime inicial fechado aos crimes apenados com pena de 

detenção, a despeito do disposto no art. 33 do CP, que estabelece que a pena de detenção 

deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, sob o argumento que o delito envolve 

violência psicológica e o réu é violento, de modo que outro regime não traria proteção: 

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 

ano, 9 meses e 10 dias de detenção. Apesar da primariedade e ausência de maus 

antecedentes do réu, considerando sua personalidade violenta e a violência 

psicológica desferida contra a vítima, fixo o regime fechado para início do 

cumprimento da pena. Tenho plena ciência de que o artigo 33 do Código Penal 

estabelece que detenção não permite regime fechado, mas faço ressalvas a essa 

regra absoluta em se tratando de crime da lei n. 11.340/06, sobretudo se há 

violação de medida protetiva, eis que nessa hipótese a lei citada é clara no 

sentido de que cabe a prisão provisória. Ora, se a interpretação dos preceitos 

normativos sempre se faz de modo sistemático e finalístico e o sistema jurídico 

permite a prisão provisória, quando o réu é, em tese, presumivelmente 

inocente, não tem sentido algum impedir a manutenção da prisão quando é 

condenado. Desde Carlos Maximiliano é sabido que a interpretação não pode 

conduzir o intérprete a contradições e absurdos, tampouco a retirada de eficácia 

de normas. 
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 Já no que toca à prisão preventiva, no julgamento de um habeas corpus criminal, 

o desembargador-relator pontua: 

A agressividade do acusado é fator indicativo de temibilidade que recomenda 

a medida extrema da constrição preventiva de sua liberdade. Ao colocar em 

risco a segurança da ofendida, sua genitora, Senhora de 68 anos de idade, e ao 

lhe impor violência psicológica, consistente em ameaças e dano, não há se falar 

em constrangimento ilegal pela manutenção de sua prisão. Salienta-se que ele 

revelou indícios de comportamento insubmisso e com aparente desprezo a sua 

genitora, o que o aponta como capaz de colocar em risco a integridade física e 

psicológica da ofendida, a ordem pública e indica a possibilidade de que possa 

frustrar a aplicação da lei, sem temor ao desfecho do processo. [...] Cumpre 

destacar que para a lei, violência doméstica e familiar não se restringe aos 

ataques com vis corporalis (também a psicológica e moral estão incluídas no 

termo legal) [...]. Assim, cabível por ora a manutenção da custódia cautelar do 

paciente, visando à integridade física, moral e psíquica da ofendida, não 

havendo motivos para sua revogação e nem de se cogitar da existência de 

coação ilegal [...] Por fim, frise-se, em observação às regras estabelecidas pela 

Lei n.º 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de 

medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, porquanto se 

tornariam inócuas diante da persistência do paciente em infligir à vítima 

violência moral e psicológica, conforme ressaltado138. 

 

5.2.4 Ativação penal 

 

 Por fim, em um quarto conjunto de incidentes, reunimos um padrão decisório em 

que o enquadramento do caso concreto como VPM ativa determinadas consequências 

jurídico-penais previstas na LMP, como é o caso da aplicação da agravante de VDFM 

(art. 61, II, “f”, CP)139, da vedação de pena pecuniária (art. 17, LMP) e do afastamento da 

Lei 9.099/05 (art. 41, LMP)140. 

 No que tange ao reconhecimento da agravante, alguns/algumas magistrados/as se 

sentiram necessitados/as, inclusive, de ressaltar que VDFM não se dá apenas pela 

 
138 No que diz respeito à ideia de segregação celular como forma de proteção, em um caso de estupro de 

vulnerável, um magistrado pontua: “[nome do agressor] não poderá apelar em liberdade, em vista da 

gravidade do crime de estupro de vulnerável praticado contra a filha. A soltura do réu implicará prejuízo 

ao desenvolvimento emocional e psíquico da vítima. A.C.B.T., fragilizada, acreditará que o pai não foi 

punido apesar de todo o sofrimento que lhe causou. A impunidade, aqui, poderá ter consequências 

imprevisíveis na mente de uma adolescente ainda atormentada com ideias suicidas”. 
139 CP, art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o 

crime: [...] II - ter o agente cometido o crime: [...] f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; 
140 LMP, art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
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violência física e que a constatação de VPM - por si só - é suficiente para sua aplicação, 

conforme:  

Cumpre observar que não se exige a prática de violência física para a 

incidência de tal agravante. Ressalto que a Lei 11.340/2006 elenca diversos 

tipos de violência em seu artigo 7º, dentre elas a violência psicológica (inciso 

II). Portanto, entende-se como violência contra a mulher não apenas a violência 

física (lesão corporal ou vias de fato), mas também a violência que cause dano 

emocional e prejudique ou perturbe as ações da vítima141. 

 

 Sobre a vedação da Lei 9.099/95, a alegação da defesa de que o delito de vias de 

fato estaria fora da referida proibição, pois não produz lesão, foi afastada por um 

magistrado, sob o argumento de que a LMP coíbe a VPM e que a conduta do réu, embora 

não deixe “marcas corporais visíveis, [...] emocionalmente causa cicatrizes indeléveis 

para toda a vida”. 

 Outro argumento defensivo rechaçado por magistradas/os foi o de que o delito de 

descumprimento de medidas protetivas de urgência, por ter como sujeito passivo primário 

a Administração da Justiça, não estaria submetido ao regramento da LMP, de modo que 

deveria ser processado e julgado sob o rito dos Juizados Especiais Criminais. Nesse ponto, 

uma magistrada assinala que a conduta de descumprir medida protetiva, “além de 

configurar o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, caracteriza violência 

doméstica contra a mulher, pois configura violência psicológica e causa dano emocional”. 

 De modo geral, é possível dizer que os usos do conceito de VPM vinculados à 

punição do agressor podem ser visualizados nas seguintes construções jurídico-

dogmáticas: 

(i) A VPM fundamenta interpretações que buscam maior punição ao réu, como é 

o caso do enquadramento dos danos psíquicos no crime de lesão corporal ou 

de tortura, bem como o afastamento da possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos e da aplicação do sursis penal. 

(ii) No âmbito do cálculo da pena, a VPM aparece atrelada às circunstâncias 

judiciais que orientam a fixação da pena-base, justificando sua exasperação. 

(iii) A necessidade de proteção da integridade psicológica da mulher é mobilizada 

para justificar a segregação do réu, seja por meio da prisão preventiva, seja 

 
141 Em um único acórdão, a sentença foi reformada para afastar a referida agravante. Segundo o 

desembargador-relator, a violação de domicílio sem a mulher estar presente na residência não configura 

violência psicológica, tornando o delito não violento e, portanto, insuscetível de agravamento da pena.  
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pela fixação de regime inicial mais gravoso para o início do cumprimento da 

pena. 

(iv) Por fim, o enquadramento da conduta sob julgamento como VPM justifica a 

ativação do regime jurídico-penal da LMP, que passa pela aplicação da 

agravante do art. 61, II, “f”, CP, pela vedação de penas pecuniárias e pelo 

afastamento da Lei 9.099/95. 

 

5.3 Usos do conceito vinculados à proteção da mulher 

 

 Nesta macrocategoria, por sua vez, são articulados os usos do conceito de VPM 

direcionados à proteção da mulher, tanto pela adoção de posições que buscam determinar 

ou garantir abstenções de contato, quanto pela mitigação total ou parcial da 

responsabilidade da mulher, quando o ato imputado a ela se deu em um contexto de 

VDFM.  

 

5.3.1 Usos vinculados à proteção da mulher nas decisões criminais 

 

 No âmbito criminal, em um primeiro conjunto de incidentes, reunimos discursos 

em torno da concessão de medidas protetivas de urgência que sustentam que (i) a 

constatação da VPM é o bastante para a concessão de medidas protetivas e que (ii) 

medidas protetivas são necessárias para o asseguramento não somente da integridade 

física, mas também psicológica da mulher. 

 Esses incidentes estão inseridos tanto em sentenças criminais condenatórias, nas 

quais se tem a fixação ou renovação/manutenção de medidas protetivas, quanto em 

acórdãos que negam provimento aos recursos que buscam afastar a medida deferida. Em 

um acórdão criminal, por exemplo, o desembargador-relator assinala: 

Cumpre consignar, que a Lei Maria da Penha tem, em si a fundamentação 

expressa de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, realizada 

na calada do âmbito doméstico e familiar, quando no § 2º do artigo 3º a Lei 

afirma ser tarefa da Sociedade e do poder público criar condições necessárias 

aos efetivos direitos das mulheres em situação de violência doméstica, 

consigna ao aparelho estatal, nele incluso o Poder Judiciário, a tarefa de 

proteger a mulher, mais que proteger da lesão corporal, proteger da 

humilhação, da manipulação, da violência psicológica, da diminuição da 

autoestima, da chantagem, do controle de suas ações por perturbação (previsão 

do artigo 7º). 
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 Para além das medidas protetivas propriamente ditas, em um segundo conjunto de 

incidentes, alguns/algumas juízes/as mobilizaram as condições específicas do sursis penal 

como forma de reforçar/ampliar as possibilidades de proteção da integridade psicológica 

da mulher, pela imposição de abstenções ao agressor como as de contato e de 

aproximação, na medida em que fizeram uso da redação legal das medidas protetivas 

como condição para a suspensão da pena. 

 Assim, de forma semelhante às medidas protetivas, o referido instituto é 

mobilizado como forma de garantia da integridade psicológica da mulher sem incorrer na 

segregação celular do agressor142. 

 Nessas decisões, magistradas/os fixaram como condição específica (art. 79, CP) 

as abstenções de (i) aproximação por determinada metragem; (ii) contato por qualquer 

meio de comunicação; e (iii) frequentação do mesmo estabelecimento que a mulher 

primeiro se encontrar, sob a justificativa da necessidade de preservação da integridade 

física e psicológica da mulher143. 

 Por fim, em um terceiro conjunto de incidentes, composto por três sentenças 

criminais, temos a mulher na condição de ré no processo criminal e mobilizações do 

conceito de VPM que buscam evitar ou mitigar sua condenação, com vistas a não 

chancelar as violências experienciadas por ela no contexto da imputação a que responde.  

 Em um dos casos, a conduta da mulher que atenta contra a vida de seu cônjuge é 

apreendida como meio encontrado por esta para fazer cessar seu sofrimento e retomar sua 

autodeterminação. O relato de diversos “episódios de agressões físicas e verbais, 

ameaças, atos de cárcere privado e tortura psicológica praticados contra a acusada” 

fundamenta a absolvição por legítima defesa putativa (imaginária), conforme se vê do 

longo excerto abaixo: 

Interrogada a ré, alegou que tomou essa atitude porque estava cansada de ser 

agredida, destratada, desvalorizada, foi mãe dos filhos deles. [...] a vítima se 

tornou muito ignorante, tudo tinha que ser da forma dele. Disse que estava 

cansada. Se dizia que cinza era preto, tinha que concordar. Disse que tinha que 

fazer os afazeres da casa tudo do jeito dele. Muito rude com a interroganda. 

Obrigava a ter relação sexual com ele, menstruada, de dieta dos filhos, forçava 

 
142 Nós diferenciamos o uso do sursis penal daqueles vinculados à punição, como é a prisão preventiva, a 

exclusão do regime inicial aberto para início de cumprimento da pena e a vedação de substituição da pena, 

na medida em que a opção pela proteção da integridade da mulher por meio do sursis penal se afasta do 

contexto da racionalidade penal moderna (REGINATO, 2014), que privilegia e encontra na pena de prisão 

a única resposta para as situações-problema criminalizadas. 
143 Essas condições, com exceção da proibição de frequentação (art. 78, §2º, “a”, CP), não estão previstas 

no Código Penal, mas são importadas da LMP por força do art. 79 do CP que prescreve: “A sentença poderá 

especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação 

pessoal do condenado”. 



167 

 

a interroganda a ter relação com ele. [...] Disse que não estava bem naquela 

semana, com começo de depressão, quieta, evitando conversar, sonolenta, 

evitando contato com a vítima. Disse que a vítima cobrou a ré, afirmando que 

ela estava diferente, que deitava e dormia, sendo que naquela noite virou e 

deitou, sendo que ele começou a arranhar a bunda da interroganda e puxar sua 

calcinha para acordar, perguntou se ele estava doido. Disse que ele disse que 

não tinha mais nada para perder e deu um tapa no rosto da interroganda. Narrou 

que ele acendeu o abajur e foi com o soco para dar um soco na cara da 

interroganda. Disse que tinha que pedir perdão, mesmo achando que não tinha 

feito nada, para ele se acalmar. Disse que a vítima lhe falou que se ela quisesse 

largar dele, matava a interrogada, e com tudo o que gostava. Afirmou que ele 

estava muito alterado, rasgou as suas vestes, teve relação sexual, deitou e 

dormiu. [...] Disse que ele tinha agredido e estuprado a interrogada, sendo que 

não aguentou, pegou a arma debaixo do travesseiro, pegou a arma e atirou e 

nem olhou. [...] Disse que nunca achou que deveria matar a vítima, mas foi 

naquele momento porque o réu agrediu e estuprou a interroganda e já estava 

cansada disso, sendo que a vítima não deixava a interroganda respirar, nada. 

Disse que nunca poderia registrar ocorrência contra a vítima. [...] Disse ele que 

se registrasse ocorrência, mataria a interroganda e seus filhos. [...] Conforme 

se depreende dos autos, conclui-se que a ré não agiu em legítima defesa, pois 

a vítima foi morta enquanto dormia, não estando, pois, preenchidos os 

requisitos objetivos para reconhecer tal excludente de ilicitude. No entanto, a 

totalidade das provas produzidas na fase de inquérito e em juízo evidenciam 

que a vítima agiu acobertada por discriminante putativa, prevista no art. 20, 

parágrafo primeiro, do Código Penal, pois acreditava plenamente que estava 

prestes a ser morta pela vítima. Há prova nos autos de que a vítima inclusive 

já teria assumido o risco de matar a acusada, fazendo com a mesma, 

frequentemente, “roleta russa”, colocando munição em suas armas e atirando 

em sua direção. No dia dos fatos, a vítima tinha acabado de estuprar a acusada, 

depois de agredi-la com um tapa no rosto, depois de inúmeros episódios de 

agressões físicas e verbais, ameaças, atos de cárcere privado e tortura 

psicológica praticados contra a acusada. Em tais circunstâncias, resta claro que 

a ré utilizou-se do único recurso que tinha disponível, no momento, 

acreditando que seria morta pelo acusado, e de fato, os elementos mencionados 

nos autos evidenciam que [a vítima] efetivamente era extremamente 

agressiv[a], agia de forma descontrolada, demonstrando personalidade 

totalmente desequilibrada e maldosa, e, de outro lado, a [ré] foi absolutamente 

sincera e ao ser interrogada em juízo, pelo que, deve ser acolhido o 

requerimento formulado pelo próprio Ministério Público. Portanto, cabe a 

absolvição sumária da ré, com fundamento no art. 415, inc. IV, do Código de 

processo Penal, como requerido pela própria acusação e pela defesa. 

 

 Em outro caso, a alegação de legítima defesa mobilizada pela mulher não foi 

acolhida, porém o magistrado pontuou que o histórico de VDFM que motivou o delito 

deveria ser considerado na decisão sobre a pena, como forma de atenuação, conforme: 

Na hipótese, não se aplica a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), porque 

a acusada não admitiu, pura e simplesmente, a prática do fato. Pelo contrário, 

apesar de confirmar que matou a vítima, apresentou justificativa condizente 

com a legítima defesa, causa que, se presente, conduziria à absolvição por 

afastar o injusto penal. No entanto, pelos depoimentos colhidos nesta data, 
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resultou demonstrado que a acusada, durante as longas décadas de casamento, 

teve a sua moral, sua honra e, provavelmente, sua integridade física, 

vilipendiadas pelo acusado. A violência física, a violência psicológica e a 

violência moral configuram modalidades de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a teor do art. 7º, I, II e V, da Lei 11.340/2006. Obviamente, 

elas não autorizavam o cometimento do crime pela acusada. No entanto, por 

questão de justiça, devem interferir na fixação da pena, porque são 

circunstâncias relevantes e conexas ao delito em apreço. Portanto, nos termos 

do art. 66 do CP, diminuo a pena em 1/6, retornando-se a pena ao patamar 

original. 

 

 Por fim, em um caso de denunciação caluniosa, um magistrado pontuou que o fato 

incontroverso de a mulher ter alterado a versão de seu depoimento ao longo do 

procedimento criminal não seria suficiente para sua condenação, tendo-se em vista que 

haveria dúvidas sobre a existência de intenção de incriminar injustamente seu 

companheiro. 

 Segundo o magistrado, não é “incomum que mulheres vítimas de violência 

doméstica se retratem, seja por medo, dependência financeira ou psicológica, ou mesmo 

por se reconciliarem com os agressores", assim:   

O que se coloca aqui em dúvida é o dolo da ré em relação ao crime ora em 

análise. Situações de violência doméstica são peculiares e distintas de demais 

situações potencialmente violentas. Tais situações envolvem fatores 

específicos e complexos, bem como geram atitudes e discursos muitas vezes 

antagônicos e de difícil elucidação. No caso em tela, é bem possível que a 

acusada tenha modificado sua versão dos fatos narrados à autoridade policial 

apenas para proteger seu companheiro. Tal circunstância não é incomum em 

casos de violência doméstica. Assim, ao menos em hipótese, pode ser que a 

violência relatada pela acusada na fase policial tenha de fato ocorrido, se 

recusando a ré, no entanto, a confirmar tal relato em Juízo apenas para proteger 

o companheiro. Em face das peculiaridades já apontadas acima em relação à 

violência doméstica, não parece razoável, nestes casos, raciocinar-se apenas 

com base na letra fria dos discursos ofertados pelas partes, sendo necessário, 

muitas vezes, levar-se em consideração possíveis motivações distintas que 

expliquem divergências em tais relatos. Tanto é assim que, não raramente, 

ocorrem condenações por violência doméstica mesmo quando a vítima nega as 

agressões em juízo, tendo ela relatado tais agressões em sede policial e 

havendo prova pericial das lesões. Percebe-se, em tais casos, clara intenção da 

vítima em proteger a pessoa com quem ainda mantém relacionamento íntimo 

e de quem, muitas vezes, depende financeiramente. Diante destes fatores, não 

há como se afirmar, no caso, com o devido grau de segurança, que a acusada 

tenha maliciosamente imputado ao réu crime de que sabia ser ele inocente. [...] 

Assim, em casos como o presente é preciso redobrada cautela na análise dos 

fatos e das circunstâncias que os envolvem, para que a mulher, eventualmente 

agredida, não seja duplamente penalizada por ter sido vítima de eventual 

agressão, cujo agente não foi responsabilizado, e pela condenação penal em 

virtude da alegada denunciação caluniosa. Ora, sabe-se que não é incomum 

que mulheres vítimas de violência doméstica se retratem, seja por medo, 



169 

 

dependência financeira ou psicológica, ou mesmo por se reconciliarem com os 

agressores. 

 

 Em suma, podemos afirmar que as principais mobilizações do conceito de VPM 

no que toca à proteção da mulher, em sentenças criminais, deram-se em torno: 

i) do reconhecimento da violência psicológica como fundamento para a 

concessão e/ou manutenção de medidas protetivas por juízes/as e 

desembargadores/as criminais. 

ii) da possibilidade de incorporar parte das medidas protetivas da LMP na 

decisão sobre a concessão do sursis penal em função da abertura do CP 

para outras condições além daquelas previstas no referido Código (art. 79, 

CP). 

iii) do reconhecimento do histórico de violências e de suas consequências 

psicológicas como subsídio para decisão de absolvição da mulher ou de 

minoração da sua pena. 

 

5.3.2 Usos vinculados à proteção da mulher nas decisões cíveis 

 

 No âmbito cível, além das decisões que justificam a necessidade das medidas 

protetivas de urgência para a salvaguarda da integridade psicológica da mulher, a VPM 

também serviu como justificativa da não vinculação das medidas protetivas ao 

procedimento criminal, como forma de ampliar a proteção da mulher e respeitar sua 

autonomia. 

 Em dois acórdãos - em que se impugnava a concessão da medida protetiva de 

forma autônoma pelo juízo cível -, uma desembargadora coloca que a existência de atos 

de VPM não contemplados pela tutela penal revela que as medidas protetivas podem ser 

concedidas no âmbito cível, de forma autônoma/satisfativa, conforme: 

Na verdade, a Lei Maria da Penha, ao definir violência doméstica contra a 

mulher e suas diversas formas, traz rol exemplificativo das espécies de danos 

que, nem sempre, se acomodam na categoria de bem jurídico tutelável pelo 

direito penal, como o sofrimento psicológico, o dano moral, a diminuição da 

autoestima, entre outras formas de violência (arts. 5º e 7º). Assim, parece claro 

que o intento de prevenção da violência doméstica contra a mulher pode ser 

perseguido não apenas com medidas judiciais de natureza criminal, mas 

também com medidas de natureza civil. Até porque, a resposta penal estatal só 

é desencadeada depois que, concretamente, o ilícito penal é cometido, muitas 

vezes com consequências irreversíveis, como no caso de homicídio ou de 

lesões corporais graves ou gravíssimas. Nesse diapasão, utilizar o juízo cível, 
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com aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pode evitar um 

mal maior, sem necessidade de posterior intervenção penal nas relações 

intrafamiliares. 

 

Nota-se que o fato de haver formas de violência alheias à incidência do direito 

penal, como era a VPM em diversas de suas formas, é um dos elementos que embasa o 

raciocínio permissivo à intervenção exclusivamente cível. 

Para outra desembargadora, a mulher deve ter a liberdade de escolha, de modo 

que, embora o caso envolva violência psicológica penalmente persequível (ameaça), a 

opção da mulher de não mobilizar o aparato criminal deve ser respeitada e não deve trazer 

qualquer prejuízo à concessão da medida protetiva, diante de seu caráter satisfativo144. 

De tal modo, ambas as desembargadoras sinalizam a inadequação da 

concentração do trato das VDFM apenas no âmbito criminal, seja porque existem atos de 

VDFM desprovidas de tipicidade penal, como era o caso de parte do conceito VPM, seja 

porque cabe à mulher optar por qual endereçamento jurídico deseja dar ao seu caso. 

Em um segundo conjunto de incidentes, alguns discursos jurídico-dogmáticos 

mobilizaram a VPM com o fim reforçar a imposição de abstenções ao agressor como a 

de contato e de aproximação, com vistas à proteção da integridade psicológica da mulher. 

 Tal uso é encontrado em decisões sobre guarda unilateral dos/as filhos/as comuns, 

visitas e audiência de conciliação. No que diz respeito à guarda, um desembargador 

manteve-a unilateral ao argumento de que: 

No caso em tela, não se deve olvidar as inúmeras inovações trazidas pela 

vigência da Lei nº 11.340/06, ao romper com os paradigmas vigentes na época 

reconhecendo a violência doméstica, bem como ao criar mecanismos para 

coibir a violência no âmbito familiar contra a mulher. Deste modo, ante o 

apontamento de atos de violência praticados pelo agravante foi concedida em 

sede de tutela recursal as medidas dispostas no artigo 22, III, da Lei Maria da 

Penha. Aliás, verifica-se a existência de indícios do comportamento instável 

do agravante, em razão da ingestão de bebidas alcoólicas. Deste modo, 

coerente a manutenção das medidas dispostas no artigo 22, da Lei Maria da 

Penha. Deste modo, restou evidenciado que a situação apontada se mostra 

suficiente para demonstrar que o comportamento do agravante coloca em risco 

evidente a integridade física da recorrida. Assim, diante do quadro de grande 

animosidade existente entre as partes, envolvendo agressões psicológicas, não 

é possível a concessão da guarda compartilhada. Ora, é fato que os pais devem 

 
144 Na decisão, a desembargadora-relatora assinala: “a parte não pode ser compelida a processar 

criminalmente o agressor e, ainda assim, sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral 

merece ser resguardada. [...] a adoção das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que visam 

a garantir a segurança psíquica e física da mulher nas relações domésticas, não está condicionada à 

instauração de processo principal na esfera penal contra o agressor e sequer à representação pela ofendida, 

com a instauração de inquérito policial, revestindo-se a tutela de urgência de caráter satisfativo, pelo qual 

não se busca garantir necessariamente a eficácia de um processo principal”. 
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participar ativamente da criação e da educação de seus filhos, mas a guarda 

compartilhada pressupõe perfeita harmonia entre os pais, a fim de que possa 

isto trazer ao filho resultados benéficos. Outrossim, não podemos olvidar que 

o regime da guarda compartilhada convoca os genitores a um maior 

entendimento e diálogo em prol dos adolescentes e crianças145. 

 

 Em sentido semelhante, alguns acórdãos cíveis que enfrentaram pedidos de 

suspensão ou modificação do regime de visitas abordaram a VPM com obstativa ou 

prejudicial ao diálogo entre as partes, de modo que manter a necessidade de comunicação, 

por ocasião das visitas, implicaria em potencializar a violência contra a mulher e em 

prejuízo à própria criança. 

 Em um caso, uma desembargadora decidiu por suspender as visitas paternas até 

que sejam realizados estudos sociais e psicológicos, tendo em vista que o clima 

conflituoso entre as partes, que denota VPM, dificulta uma solução amistosa que 

privilegie o melhor interesse do menor. 

 Em outro caso, um desembargador promoveu a revisão do regime de visitas livres 

para se adequar à medida protetiva deferida em favor da mulher, por ocasião das 

violências psicológicas perpetradas pelo ex-cônjuge quando da realização das visitas, 

conforme: 

Afirma que as violências psicológicas e morais perpetradas durante os contatos 

para agendar as visitas diárias livres na residência da genitora entre 18h/19h 

(fls.15) tornaram-se constantes, inclusive com ameaças no sentido de que o réu 

divulgaria imagens íntimas. Acrescenta que a relação entre os genitores sempre 

foi marcada por violência doméstica e familiar, que não se encerrou com o 

divórcio. Diz que o agravado não se conformou com o fim do relacionamento 

e se vale do filho menor para atingir a ex-mulher. [...] Em razão desse fato, 

obteve medida protetiva e requereu a compatibilização das visitas com a 

proteção concedida, uma vez que o agravado não pode mais se aproximar da 

residência da mulher ou manter contato. Sustenta que essa medida protetiva 

 
145 Nas decisões sobre guarda, os discursos colocam que a guarda unilateral serviria tanto para a proteção 

da integridade psicológica da mulher quanto para a proteção da criança/adolescente, que não seria 

submetida a um clima conflituoso. Entretanto, nem sempre o melhor interesse da criança/adolescente, 

dotado, na dogmática familiarista, de relevância central, coincide com a tutela da integridade psicológica 

da mulher, gerando assim algum conflito. Em uma apelação cível, por exemplo, a desembargadora 

ponderou, com base na primordialidade dos interesses da criança/adolescente, que - pelo fato de os filhos 

já estarem residindo com o pai há duas semanas e a mãe não desejar contato com seu ex-companheiro pelas 

violências experimentadas (que a fizeram sair de casa) - a guarda deveria ser fixada unilateralmente em 

favor do genitor, conforme: “tal regime [guarda compartilhada] só é recomendado quando os pais convivem 

em harmonia, pois exige maturidade e consenso das partes, para poder alcançar sua real finalidade e não 

trazer nenhum prejuízo aos infantes que se encontram no meio dessa relação. In casu, esse comportamento 

não é verificado, já que os genitores não possuem um bom relacionamento, salientando que a genitora alega 

que foi vítima de violência doméstica e não tem a intenção de manter contato com o genitor, situação que 

os impedirá de agir com neutralidade em benefício das menores. [...] Portanto, nesse contexto, não se 

vislumbra a possibilidade de fixação da guarda compartilhada. Em relação à guarda unilateral, pelos estudos 

realizados, observa-se que as crianças estão adaptadas ao lar paterno, recebendo todos os cuidados 

necessários, de modo que se mostra prudente e benéfico a elas a manutenção dessa situação”. 
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não impede o exercício do direito de visitas, mas entende não ser razoável que 

receba o ex-marido diariamente na sua residência para a realização das visitas, 

situação que a coloca em risco e vulnerabilidade. [...] Fica mantido o regime 

de visitação quinzenal, sem pernoite, na residência paterna ou dos avós 

paternos com determinação para que o agravado indique na origem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, um responsável para proceder à retirada e à entrega da 

criança na residência da agravante. Assim procedo porque fatos supervenientes 

ao acordo firmado entre as partes recomendam tal alteração no curso do 

processo. [....] No presente caso, a possibilidade de visitas livres durante a 

semana é obstada pela ordem judicial superveniente de afastamento do 

agravado em relação à ex-mulher. Porém, não há prejuízo aos interesses do 

menor, uma vez que, por sugestão da própria autora, ficará mantida a visitação 

quinzenal, sem pernoite, desde que realizada na casa do genitor ou dos avós 

paternos. As relações de conjugalidade e de parentalidade não se confundem e 

nem são antinômicas. Pode perfeitamente ocorrer de alguém ser péssimo 

cônjuge ou companheiro e pai zeloso. Sucede que a visitação ao filho deve ser 

harmonizada com a medida restritiva de não aproximação da ex-esposa. 

Dúvida não resta de que os regimes de guarda e visitação devem levar em 

consideração, fundamentalmente, o melhor interesse da criança146. 

 

 Já no que toca à audiência de conciliação, a noção de VPM serviu de fundamento 

para a possibilidade de a mulher recusar/faltar à audiência designada, sob o argumento de 

resguardo de sua integridade psicológica, bem como a possibilidade de o/a magistrado/a 

dispensar a designação da audiência pelo mesmo fundamento. 

 Em uma decisão em agravo de instrumento, o desembargador chancela o não 

comparecimento da mulher na audiência de conciliação, uma vez que o fato de ela ter 

sofrido atos de VDFM é “o suficiente para tornar plausível o argumento de que o encontro 

com o agravado lhe causaria constrangimento e abalo psicológico, bem como a 

conciliação dificilmente seria atingida”. Nesse sentido, não seria razoável obrigar a 

mulher a comparecer ao ato conciliatório147. 

No mesmo sentido, outro desembargador pontua que forçar a mulher a comparecer 

à audiência de conciliação tornaria “o ato processual verdadeiro sofrimento à parte”, 

ponderando que: 

O objetivo da Lei Maria da Penha é o de reduzir a violência praticada contra a 

mulher. Forçá-la a comparecer à audiência de tentativa de conciliação seria o 

mesmo que ir contra o entendimento que norteou a adoção destas medidas, e 

 
146 LMP, Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 

Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 

protetivas de urgência, entre outras: [...] IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar [...].  
147 Com essa decisão, o referido desembargador afasta a incidência do art. 224, § 8º, CPC, que prescreve: 

“O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”. 
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pior, seria o mesmo que submetê-la, com o aval e chancela do Poder Judiciário, 

a situação de potencial vitimização. 

 

 Em um terceiro conjunto de incidentes, assim como nos casos penais, a noção de 

VPM foi utilizada para mitigar a responsabilidade da mulher quando esta assume a 

posição de ré. As argumentações jurídico-dogmáticas buscam evitar a chancela judicial 

da violência experienciada pela mulher, afastando ou minorando possíveis consequências 

jurídicas desfavoráveis a ela. Trata-se, no âmbito cível, de casos de danos morais e de 

cobrança/execução de títulos executivos. 

 No que diz respeito aos danos morais, em três ações mobilizadas pelos ex-

cônjuges/companheiros a pretensão indenizatória não foi acolhida em razão de a defesa 

da mulher trazer aos autos o histórico de violências psicológicas que esta sofreu ou vem 

sofrendo do autor da ação. 

 Em um caso, o autor alega que sua ex-companheira lhe causou diversos prejuízos 

emocionais pelo fato de ter publicado em rede social que este teria tentado matá-la, 

ficando assim visto como assassino. Entretanto, quando trazidos aos autos, por meio da 

contestação, todos os episódios de violência física e psicológica praticados pelo autor da 

ação em face da ré, antes e após da referida publicação, o magistrado ponderou que 

“acolher o pedido indenizatório formulado pelo autor seria, sem sombra de dúvidas, uma 

grande inversão de valores, já que a vítima no caso foi a ré, e não o autor, como ele tenta 

fazer crer”. 

 No que toca às ações de cobrança/execução, a validade do negócio jurídico que 

fundamenta o pedido é colocada à prova quando os/as magistrados/as são instados a 

verificar a existência de vício de consentimento oriundo de atos de violência psicológica 

contra a mulher. 

 Em um acórdão cível, por exemplo, entendeu-se que o histórico de violência 

psicológica e física - que permeou toda a relação entre as partes - retirou as condições 

psíquicas necessárias à manifestação de vontade da mulher ao assinar notas promissórias 

em favor do ex-namorado, configurando, assim, vício de consentimento, de modo que as 

notas promissórias devem ser consideradas anuladas devido à coação148, conforme: 

A ré opôs embargos monitórios, argumentando que: nunca houve relação 

comercial ou contratual com [nome do autor da ação], uma vez que as notas 

 
148 Grosso modo, o Código Civil estabelece que são passíveis de anulação os negócios jurídicos, entre outras 

hipóteses, havidos por vício resultante de coação (art. 171, CC), sendo esta caracterizada por qualquer 

constrangimento capaz de “incut[ir] ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua 

pessoa, à sua família, ou aos seus bens” (art. 151, CC). 
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promissórias foram obtidas por meio ilícito e com vícios; era namorada do 

falecido, e este, violento, utilizava de ameaças e tortura física e psicológica 

para que assinasse as referidas notas. Aduz ainda que [nome do autor da ação] 

costumava fazer o mesmo com outras mulheres, o que pode ser comprovado 

por prova emprestada dos autos do processo criminal nº 0004251-

62.2012.8.26.0577, da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, nesta comarca. Requereu a procedência dos embargos declarando a 

nulidade dos títulos [...]. Alega a embargante que, quando emitiu as notas 

promissórias objeto da presente ação Monitória o fez sob tortura física e 

psicológica, vez que namorava o de cujus (favorecido dos referidos títulos) e 

este era uma pessoa extremamente violenta, ardilosa, dissimulada e perigosa. 

Assim, ela teria assinado as notas quando fora vítima de extorsão, tal como as 

outras vítimas. [...] Ora, não precisa maiores delongas para argumentar que a 

embargante estava sendo vítima de diversos crimes quando assinou as notas 

promissórias. Naquela época, portanto, ela não tinha condições psíquicas para 

expressar de maneira isenta, havendo vício de vontade. Nessa senda, como se 

sabe, os atos e os negócios jurídicos podem estar impregnados de erros (no 

sentido lato), defeitos ou desvios jurídicos. Todas as vezes que essa vontade 

não se manifestar fiel aos objetivos intimamente perseguidos, diremos que 

houve vício, mais precisamente vício do consentimento. [...] Dessa forma, 

houve vício que degenerou a vontade da embargante na emissão das notas, 

pois, conforme se comprovou, foram obtidos mediante coação, tal como prevê 

o art. 151 e seguintes do Código Civil. Evidente que na situação em que se 

encontrava, [nome da mulher] tinha fundado temor de dano iminente e 

considerável à sua pessoa, haja vista as agressões e o medo cotidiano que tinha 

do seu então namorado. Destarte, vislumbro prova suficiente da existência do 

vício de consentimento apto a desconstituir a eficácia do título na ação 

monitória149. 

 

 Por fim, em um quarto conjunto de incidentes, reunimos dois casos de alimentos 

conjugais, nos quais a VPM foi utilizada para contextualizar a necessidade da mulher150. 

Em um dos casos, o desembargador aponta que a necessidade estaria comprovada, pois 

Os relatórios médicos atestam que a agravada sofreu com a violência 

psicológica relatada e faz tratamento psiquiátrico fls. 165/171;198 da origem. 

Ademais, a agravada deixou o trabalho diante dos relatos de ciúmes e histórico 

de violência psíquica que vivenciou. Nesse contexto, em sede de cognição 

sumária, identifica-se a verossimilhança e a probabilidade do direito pleiteado 

 
149 Sobre o reconhecimento da VPM como coação relativa apta a anular o negócio, em outros dois casos, 

em que se discutiu a anulação do acordo de partilha por conta da violência psicológica sofrida, as mulheres 

não tiveram sucesso. No primeiro acórdão, o magistrado entendeu que a alegada violência psicológica, 

consistente em perder a guarda dos filhos não teria o condão de viciar a declaração de vontade. Afirmou-

se que para a anulação é necessária, por exemplo, a demonstração de violência física ou grave ameaça. No 

segundo acórdão, o magistrado indeferiu o pedido de anulação do acordo de partilha, por entender que a 

alegação da mulher de o ter assinado mediante coação moral (uma vez que diariamente era submetida a 

maus tratos, truculência, ameaças e coação) não se sustentava já que o acordo foi efetivado em audiência 

de conciliação, na presença do magistrado e com cada parte representada por advogado individualmente 

constituído, de modo que não haveria razão para a mulher se sentir coagida. 
150 CC, art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de 

que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 
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pela agravada, devendo, assim, por ora, ser mantida a decisão recorrida, até 

que se ultime o contraditório e a ampla defesa. 

 

 Já no outro caso, a desembargadora-relatora pontua que, além de a mulher não ter 

trabalhado ao longo de todo o casamento, o que denota a dependência financeira, 

atualmente, conta com 59 anos de idade (fls. 13 dos autos principais) e está 

acolhida em abrigo que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica, onde 

recebe cuidados psicológicos, médicos e prestacionais, visando amenizar os 

danos sofridos durante o casamento, vez que alega ter sofrido diversas formas 

de violência por parte do réu nesse período151. 

 

 Assim, é possível afirmar que as principais mobilizações do conceito de VPM no 

que toca à proteção da mulher, em sentenças cíveis, deram-se em torno: 

(i) da concessão de medidas protetivas a partir da subsunção dos fatos 

narradas ao conceito de VPM. 

(ii) da utilização do conceito de VPM para desvincular as medidas protetivas 

do âmbito criminal, sob o argumento de que nem todo ato de VDFM é um 

ilícito penal, bem como de que, ainda que seja, a mulher possui liberdade 

para buscar a proteção da forma que melhor entender. 

(iii) da limitação de contato com o agressor por meio da fixação de guarda 

unilateral, suspensão ou modificação do regime de vistas e desobrigação 

da audiência de conciliação, com vistas a preservar a integridade 

psicológica da mulher. 

(iv) do afastamento da imputação de responsabilidade civil à mulher, diante do 

contexto de VPM na qual esta estava inserida quanto praticou a conduta 

imputada. 

(v) da concessão de alimentos conjugais à mulher diante do entendimento de 

que o contexto de VPM ao qual estava inserida demonstra sua necessidade. 

5.4 Usos do conceito vinculados meramente à enunciação do fenômeno 

 

 Esta macrocategoria, por sua vez, condensa um conjunto de incidentes extraídos 

de decisões absolutórias que reconhecem em tese ou concretamente a VPM, enunciando 

 
151 LMP, art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 

Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 

protetivas de urgência, entre outras: [...] IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar [...]. 
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que determinada conduta é uma forma de manifestação da referida violência, sem que tal 

declaração resulte em responsabilização ou punição do réu ou proteção da mulher152. 

 O não descarte desses incidentes e a consideração em uma categoria própria 

decorre do entendimento que, independentemente do resultado, fazer constar na decisão 

que determinada conduta é violência doméstica e familiar na forma de violência 

psicológica em tese ou concretamente dá visibilidade ao fenômeno, divulga-o e, assim, 

pode auxiliar na consolidação da abordagem ampliativa das noções de violência 

construída pela LMP, que pretendem extrapolar a ideia de VDFM se resume à violência 

física e à ameaça. 

 A declaração em tese da VPM se dá em decisões absolutórias (cíveis e criminais) 

por falta ou insuficiência de provas. Nesses casos, magistrados/as qualificam a conduta 

imputada ao réu como VPM, mas deixam de atestar sua existência concreta por questões 

afetas à instrução probatória. Como dito, esse tipo de declaração, embora não implique 

responsabilização, é uma pequena contribuição, na medida em que fazer constar no 

discurso a reprovabilidade da conduta narrada comunica a existência da VPM, enquanto 

forma de violência proibida. Alguns discursos nesse sentido podem ser visualizados nos 

incidentes abaixo: 

Sentença criminal: entende este juízo não existirem provas suficientes para a 

condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no contexto doméstico 

familiar por lesão à sua saúde mental. Isto porque não obstante a narrativa da 

ofendida no sentido de que teria tido sua autoestima reduzida após o início do 

relacionamento com o acusado, bem como de que teria passado a sofrer crises 

de choro frequentes a indicar para este juízo a existência de um abalo 

emocional significativo, sugestivo de impacto em sua saúde mental, fato é que 

não existe laudo técnico atestando a materialidade delitiva de tal delito, como 

requer este crime. Frise-se, para que se possa falar em condenação do acusado 

por tal ilícito penal, é imprescindível que haja laudo atestando a existência de 

dano psíquico à ofendida, sem o que não se faz possível reconhecer a existência 

de materialidade desta infração penal.  

 

Sentença criminal: Embora existam sérios indícios de que possivelmente ali 

ocorria um ciclo de violência doméstica, não necessariamente de agressões 

físicas, mas que pudessem envolver ameaças e, também, violência psicológica 

contra a suposta vítima, tendo em vista o seu depoimento e da informante [...], 

não ficou claramente relatado nos testemunhos acima que, de fato, o acusado 

teria proferido ameaças de morte no dia 23 de janeiro de 2016. Pelo contrário, 

a vítima não soube explicar exatamente o que houve no dia dos fatos. Há uma 

acusação genérica, de um modus operandi que possivelmente envolveria 

 
152 Tais usos se distinguem, nesse ponto, daqueles destinados a justificar a absolvição cível ou criminal. A 

ideia de uso meramente enunciativo aqui proposta é a de que o conceito de VPM integra o julgado e 

comunica a existência em tese ou concreta do fenômeno, sem que a VPM seja usada para condenar ou 

absolver o agressor. 
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ameaças proferidas ao longo do relacionamento. Todavia, não se pode 

sustentar um pleito condenatório diante de circunstâncias genéricas, diluídas 

ao tempo. Para tanto, deveria ter sido demonstrado, de maneira inconteste, um 

fato/conduta específica, tal como narrado na denúncia. 

 

Acórdão cível: É certo que as medidas protetivas visam garantir a integridade 

física e psicológica da vítima, buscando evitar a continuidade da violência 

doméstica e das situações que a favorecem [...]. Porém, a autora não trouxe aos 

autos prova literal da situação de risco atual. 

 

Já a declaração concreta da VPM se deu em decisões criminais de absolvição por 

atipicidade da conduta. Nesse ponto, reconhece-se que a conduta descrita na 

denúncia/queixa é uma forma de violência psicológica, mas que, embora provada sua 

ocorrência, não se amolda aos tipos penais existentes, negando-se a responsabilização na 

esfera criminal. Esse dado nos parece importante, na medida em que o reconhecimento 

da VPM não é dependente do reconhecimento do ilícito penal e da aplicação da sanção 

penal, conforme: 

Sentença criminal. Nessa linha, observa-se que o réu aparentemente insinuava 

à vítima que se suicidasse tomando “suquinho com chumbinho”, não havendo 

provas de que as expressões que se seguiam, dizendo que “ela deveria 

encontrar seus pais”, que já morreram, traduzisse verdadeira ameaça. Há, aí, 

aparente agressão psíquica distinta da ameaça, na medida em que apenas dizia 

desejar a morte da vítima, sem que ameaçasse fazê-lo, mas insistia para que a 

vítima pusesse fim à sua vida. 

 

Sentença criminal. Portanto, é inquestionável que o réu, neste caso, praticou 

uma violência doméstica contra a vítima [nome da mulher], mas, essa 

violência, por falta específica de tipicidade, não constitui uma violência 

criminosa. Assim, a vítima [nome da mulher] tem o direito de obter proteção 

no sistema de Justiça para garantir a indenidade de seus direitos e proteger-se 

contra tal violência, mas não no âmbito da jurisdição criminal, que cuida 

apenas e tão-somente dos casos de violências tipificadas como criminosas. 

Infelizmente, o sistema criminal não foi, neste caso, como geralmente não o é, 

capaz de blindar [nome da mulher] para evitar a violência sofrida nem de 

emudecer a ordem política e ideológica que a reduz a um ser da espécie 

vulnerável, exposta a um terrível trama tecida pelo patriarcado. A conduta do 

réu configurou, sim, uma inaceitável e censurável violência doméstica contra 

[nome da mulher], sua convivente mulher, fruto de odiosa ideologia patriarcal, 

mas não caracteriza uma conduta criminosa por falta de tipicidade. Portanto, 

neste sistema de justiça criminal, não há outra solução: a absolvição do réu, 

que não praticou uma conduta típica, é de rigor. 

 

 De tal modo, é possível concluir que os usos do conceito de VPM atrelados à 

enunciação comunicam o fenômeno em dois planos: em tese, declara que aquela conduta 

veiculada na petição inicial cível ou criminal é uma forma de VPM que se provada em 
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juízo leva à responsabilização ou deferimento de medidas protetivas; concretamente, 

declara que a conduta do réu, provada nos autos, é VPM, mas despida de tipicidade penal.  

 

CAPÍTULO 06: O QUE DIZEM OS DADOS? A PERSISTÊNCIA DO CRIMINAL 

E UMA ABERTURA PARA A CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A LMP, ao definir juridicamente o fenômeno da VPM, contribuiu para a 

construção de discursos jurídico-dogmáticos por magistrados/as em diversas direções e 

camadas do problema social. As noções de VPM, conforme nossos dados indicam, de 

forma variada e mobilizando um número significativo de institutos jurídicos, puderam 

subsidiar interpretações dos fatos e argumentações jurídicas direcionadas (i) ao 

reconhecimento/não reconhecimento da responsabilidade civil ou criminal do réu 

acusado de praticar VDFM, (ii) à punição do réu condenado criminalmente em um 

contexto de VDFM; (iii) à proteção da mulher por meio do procedimento cível ou 

criminal; e (iv) à enunciação do fenômeno por meio do procedimento cível ou criminal.  

 

6.1 A frequência dos usos do conceito de VPM 

 

Conforme dito no primeiro capítulo, nosso corpo empírico é composto por 1.339 

decisões. Desses documentos, foi possível extrair 1.643 incidentes, isso porque, como 

expressão da teoria dos capítulos da sentença, em algumas decisões criminais pudemos 

visualizar a mobilização do conceito para dois ou mais fins em um único documento153. 

De tal forma, temos a seguinte distribuição dos trechos extraídos das decisões analisadas: 

 

Tabela 17 - Distribuição dos incidentes por tipo de decisão 

 

Tipo de decisão 

 

Nº de documentos 

 

Nº de incidentes 

  

Criminal x Cível 

 
153 Como dito na abertura deste capítulo, a possibilidade de enxergar o conceito de VPM sendo mobilizado 

para decidir um ou mais pontos específicos dentro de uma decisão se dá pela percepção de que esta é 

composta por diversos fragmentos decisórios. A sentença ou acórdão, embora se apresente como una/uno, 

é um amálgama de pequenas decisões. Essa característica foi marcante nas sentenças criminais, na medida 

em que o mesmo documento decide sobre a imputação (condenar ou absolver) e dentro da decisão sobre a 

sanção, delibera quanto à pena-base, à agravante, ao regime inicial de cumprimento da pena, à possibilidade 

de substituição da pena privativa de liberdade, à suspensão condicional da pena etc. Além disso, esse mesmo 

documento ainda pode decidir sobre a decretação/manutenção de prisão preventiva, à 

concessão/manutenção de medidas protetivas de urgência. Nas sentenças cíveis, a utilização do conceito 

foi mais pontual (ou menos plural). Não houve, por exemplo, a utilização do conceito para subsidiar o 

reconhecimento do dever de indenizar por danos morais e, posteriormente, seu uso para justificar o quantum 

indenizatório. 
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 Percentual – 

corpo empírico 

Sentença criminal 765 1.040 63% 88% criminal 

Acórdão criminal 384 413 25% 

Sentença cível 30 30 2% 12% cível 

Acórdão cível 160 160 10% 

Total 1.339 1.643 100% 100% 

Elaboração própria 

 

A partir do processo de codificação desses incidentes - que nos permitiu construir 

as macrocategorias apresentadas no capítulo anterior (responsabilização, punição, 

proteção e enunciação) – foi possível verificar que 61% deles carregam discursos 

direcionados à punição do agressor. Em segundo lugar, encontram-se os discursos 

vinculados à decisão de responsabilização cível ou criminal do acusado de praticar 

VDFM, que correspondem a 21% dos incidentes extraídos. Em seguida (terceiro lugar), 

temos os discursos vinculados à proteção da mulher (14% dos incidentes) e, por fim 

(quarto lugar), aqueles que promovem uma mera enunciação do fenômeno VPM (4%). 

 

Tabela 18 - Distribuição dos incidentes por tipo de uso 

 

Usos vinculados à 

 

 

Nº de incidentes 

 

Percentual - corpo empírico 

Punição (criminal) 1.009 61% 

Responsabilização civil ou criminal 342 21% 

Proteção, pelo âmbito civil ou criminal 230 14% 

Enunciação, pelo âmbito cível ou criminal 62 4% 

Total 1.643 100% 

Elaboração própria 

 

Ao detalharmos esses dados, os 1.040 incidentes extraídos de sentenças criminais 

ficam distribuídos, no que tange aos usos do conceito de VPM, do seguinte modo: 

 

Tabela 19 - Usos do conceito de VPM nas sentenças criminais 

 

Usos identificados nas 

sentenças criminais 

 

 

Total por 

subcategoria 

 

Total por 

macrocategoria 

 

Punição 

Ativação penal 501  

707 Exasperação 111 

Exclusão 49 

Expansão 46 

Responsabilização Lesão ao bem jurídico 72 196 
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Instrução processual 124 

 

Proteção 

Medidas protetivas 99  

102 Absolvição da mulher 2 

Atenuação da pena 1 

Enunciação Declaração em tese 32 35 

Declaração concreta 3 

Total Geral 1.040 

Elaboração própria 

  

 Os acórdãos criminais seguem o mesmo padrão: nos 413 incidentes extraídos 

desses documentos, temos a prevalência da punição, seguida da responsabilização, da 

proteção e, por fim, da enunciação, conforme: 

 

Tabela 20 - Usos do conceito de VPM nos acórdãos criminais 

 

Usos identificados nos 

acórdãos criminais 

 

 

Total por 

subcategoria 

 

Total por 

macrocategoria 

 

Punição 

Ativação penal 185  

302 Exasperação 14 

Exclusão 83154 

Expansão 20 

Responsabilização Lesão ao bem jurídico 33 63 

Instrução processual 30 

Proteção Medidas protetivas 38 

Enunciação Declaração em tese 10 

Total Geral 413 

Elaboração própria 

 

 Em suma, dentro da fração criminal do nosso corpo empírico, é possível observar 

que os usos do conceito de VPM estão concentrados do seguinte modo: 

 

 Tabela 21 - Usos gerais do conceito de VPM no procedimento criminal 

 

Usos identificados no criminal 

 

 

Total de incidentes 

 

Percentual dentro do criminal 

Punição 1.009 69% 

Responsabilização 259 18% 

Proteção 140 10% 

Enunciação 45 3% 

Total 1.453 100% 

Elaboração própria 

 
154 No campo da exclusão, o uso do conceito de VPM, nos acórdãos criminais, concentraram-se em decisões 

sobre a manutenção de prisão preventiva em sede de habeas corpus. 
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Já no campo cível, os 30 incidentes extraídos das sentenças nos mostram certa 

concentração dos usos na decisão sobre a responsabilização, por danos morais, do réu 

acusado de praticar VDFM, na seguinte distribuição: 

 

Tabela 22 - Usos do conceito de VPM nas sentenças cíveis 

 

Usos identificados nas sentenças cíveis 

 

 

Total por subcategoria 

 

Total por 

macrocategoria 

 

Responsabilização 

Violação da 

integridade psic. 

15  

20 

Instrução processual 5 

Proteção Medidas protetivas 4 8 

Absolvição da mulher 4 

Enunciação Enunciação 2 

Total Geral 30 

 Elaboração própria 

 

Os acórdãos cíveis, por seu turno, apresentam maior concentração nos usos 

vinculados à proteção e diversificam os meios/modos de proteger, conforme se visualiza 

abaixo: 

 

Tabela 23 - Usos do conceito de VPM nos acórdãos cíveis 

 

Usos identificados nos acórdãos cíveis 

 

 

Total por subcategoria 

 

Total por macrocategoria 

 

Responsabilização 

Violação da 

integridade psic. 

41  

63 

Instrução processual 22 

 

 

 

Proteção 

Medidas protetivas 44  

 

 

82 

Guarda ou visitas 22 

Alimentos 9 

Audiência de 

conciliação 

2 

Vício de 

consentimento 

5 

Enunciação Enunciação 15 

Total Geral 160 

Elaboração própria 

 

Em síntese, a fração cível do nosso corpo empírico se organiza em torno de usos 

do conceito de VPM da seguinte forma: 
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 Tabela 24 - Usos gerais do conceito de VPM no procedimento cível 

 

Usos identificados no cível 

 

 

Total de incidentes 

 

Percentual dentro do cível 

Proteção 90 47% 

Responsabilização 83 44% 

Enunciação 17 9% 

Total 190 100% 

Elaboração própria 

 

6.2 A prevalência do procedimento criminal: uma questão institucional 

 

Os avanços conceituais da LMP buscaram inserir no ordenamento jurídico uma 

compreensão ampla de violência com o fito de possibilitar a operacionalização de uma 

política de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas 

e familiares que irradia efeitos para além do penal, abarcando os âmbitos cível, 

trabalhista, assistencial e social. 

Todavia, mesmo com o recorte mais rigoroso na coleta dos acórdãos criminais – 

conforme relatado no item 3.5.2 -, houve em nosso corpo empírico significativa 

prevalência de decisões desse campo: 86% dos documentos que compõem nosso corpo 

empírico são oriundos de processos criminais. Quando analisamos os dados em termos 

de incidentes, esse número sobe dois pontos percentuais, apontando que 88% dos usos do 

conceito estão vinculados a procedimentos criminais155. 

Esse dado denota a persistência da ideia de que o lugar de discussão da VPM é o 

âmbito penal, apesar de parte considerável de sua descrição legal não encontrar 

correspondência com os tipos penais existentes no período pesquisado. 

Aparentemente, esse estado de coisas (prevalência do criminal, a despeito da 

amplitude da LMP) possui fundo cultural e institucional: ao longo da pesquisa se percebeu 

como todos os problemas/dificuldades em torno da compreensão e aplicação do conceito 

de VPM se deram a partir de um pensar criminal – ou, como coloca Ávila (2019, p. 23), 

a partir da “colonização do sistema protetivo pela racionalidade punitiva”. 

 
155 A limitação de acesso às sentenças cíveis pode ter contribuído para tal discrepância, mas o fato de a 

coleta de acórdãos cíveis ter retornado apenas 675 documentos (contra 8.907 acórdãos criminais para o 

mesmo parâmetro de busca) corrobora essa prevalência, bem como o fato de que – após nossos filtros – o 

corpo de acórdãos criminais ter se estabilizado com 384 documentos, contra 160 acórdão cíveis, apesar da 

maior amplitude na busca das decisões cíveis. Sobre isso, ver o capítulo 1 desta dissertação. 
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Tal colonização – que dialoga com a noção de “proteção via punição” 

(GREGORUT, 2019, p. 101-111) – é vista tanto na percepção das mulheres entrevistadas 

sobre a necessidade de mais criminalização e nas propostas legislativas de criminalização 

da VPM (conforme vimos no terceiro capítulo desta pesquisa), quanto nas tentativas de 

enquadramento do conceito em delitos existentes como lesão corporal e tortura-castigo. 

Essa interpretação da VDFM apenas a partir de uma leitura criminalizante, 

conforme coloca Theophilos Rifiotis (2007 e 2015), introduz uma série de obstáculos para 

compreensões e intervenções não-penais. É o caso, por exemplo, do ofuscamento, no 

campo jurisdicional, da face não penal da LMP. 

Esse ofuscamento tende a deslocar quase todas as discussões sobre a VPM para a 

racionalidade criminal, como é exemplificativa a disputa dogmática em torno das medidas 

protetivas de urgência (seção 2.3.1): a amplitude da VPM – que é central para fazer 

operar, sob o princípio da cautela e dentro da sistemática própria da LMP, as referidas 

medidas – acaba recebendo críticas ou desconfiança quanto ao seu sentido prático diante 

da ausência de tipicidade penal. 

Acompanhando a ideia de path dependence criminal proposta por Marta Machado 

e Olívia Guaranha (2020), temos que a criação de poucas varas especializadas e - entre 

aquelas criadas – o fato de que muitas são anexo às varas criminais contribuem para a 

manutenção do status quo: a persistência do tradicionalismo jurídico que enxerga o campo 

penal como lugar de excelência para tratar de VDFM. 

Nenhuma sentença cível foi proferida no âmbito de um Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar (JVD), apesar de sua competência híbrida. Igualmente, nenhum dos 

160 acórdãos cíveis analisados revisa decisões proferidas por um JDV. Significa dizer 

que, longe do âmbito criminal, o conceito de VPM permeou outros espaços decisórios, 

aparentemente desvinculados das estatísticas sobre VDFM, como as varas de família e 

sucessões e os juizados especiais cíveis, além das varas cíveis comuns. 

De tal modo, é possível conceber que a leitura da VPM – preponderantemente - 

pelas lentes do delito pode, de um lado, ter dificultado muitas mulheres de ver 

reconhecido seu direito à proteção e, de outro lado, relegado discussões sobre VDFM 

alheias ao delito para fora do próprio sistema edificado pela LMP, como se vê nas 

discussões sobre guarda/visitas/alimentos nas varas de família e sucessões e danos 

morais, nos Juizados Especiais Cíveis156. 

 
156 Outra camada desse fenômeno, como já apontaram Marta Machado e Mariana Mota Prado (2021), 

consiste no fato de que nenhuma das medidas protetivas deferidas em decisões cíveis ou criminais de nosso 
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O relatório analítico “Justiça em números 2021”, do Conselho Nacional de 

Justiça157, no que toca à falta de implementação de JVDs, aponta que “mesmo com todo 

o incentivo à especialização das unidades judiciárias, na violência doméstica, por 

exemplo, 67% do acervo tramita em varas de competência ampla (não exclusivas)”. No 

TJSP, especificamente, o relatório indica que apenas 41% dos processos envolvendo 

VDFM correm em varas exclusivas. 

 Porém, das 22 varas consideradas exclusivas no TJSP, 10 são anexos de varas 

criminais, de modo que os casos ali decididos estão embebidos na racionalidade do juiz 

criminal responsável pela vara principal. Fora da capital paulista, somente existem varas 

especializadas autônomas em Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo e São José 

dos Campos158. 

 No que diz respeito às varas especializadas criadas, o Painel de Monitoramento 

da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do CNJ 

aponta que todas as decisões proferidas entre 2015 e 2022 por tais varas no âmbito do 

TJSP possuem natureza criminal159.  

 Nesse ponto, não se sabe se eventuais conteúdos cíveis constantes na decisão são 

classificados como criminal ou se de fato não há tratamento de matérias consideradas 

cíveis no âmbito dos JVDs e das varas criminais, que acumulam as competências cível e 

criminal (art. 33, LMP). Especulamos que seja um problema de classificação. O que, de 

todo modo, denota o ofuscamento da face não-penal da LMP160. 

 Esses dados indicam a resistência para a efetiva operacionalização de uma vara 

híbrida, que - conforme Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho (2011) – perturbou 

 
corpo empírico contemplaram soluções não-criminais, como alimentos e visitas (previstas nos incisos IV e 

V do art. 22 da LMP). Essas questões se deram no bojo de ações alheias à noção de medida protetiva, 

especificamente nas varas de família e sucessões. 
157 Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2021 / Conselho Nacional de Justiça. – Brasília: 

CNJ, 2021, p. 224-229. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-

justica-em-numeros2021-12.pdf. Acesso em 13 de mar. de 2022. 
158 Das 795 sentenças analisadas, apenas 62 sentenças foram proferidas por varas especializadas, todas 

criminais. Outras 88 sentenças foram proferidas por varas únicas, sendo 86 de matéria criminal e duas, 

cível. No que diz respeito às varas únicas, que exigem do/a julgador/a que seja um “juiz clínico-geral”, essa 

configuração institucional, apesar de exigir que o/a magistrado/a tome contato com todas as matérias e 

alterne em suas decisões entre a racionalidade civil e criminal, por exemplo, não garante, por si só, o 

domínio e sensibilidade acerca da temática idealizados para o JVD. Já que no que toca às decisões em 

segunda instância, inexiste especialização. 
159 Produtividade de magistrados, entre 2015 e 2022, por vara exclusiva por ano. Módulo de Produtividade 

Mensal do CNJ. Anexo II da Resolução 76/2009. Disponível em: 

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40

neodimio03&anonymous=true&sheet=shIGLMapa. Acesso 01 de abr. de 2022. 
160 Por exemplo, o próprio mecanismo de buscas do TJSP, por meio do e-saj, classifica as medidas 

protetivas de urgência da LMP como medidas cautelares penais. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shIGLMapa
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shIGLMapa
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shIGLMapa
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a racionalidade jurídica tradicional que via como “inconcebível para dogmática ortodoxa 

a superação das fronteiras da jurisdição civil e criminal”. 

 Nesse contexto, apesar de o art. 14 da LMP colocar que os Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher possuem, sem qualquer tipo de limitação, 

competência cível e criminal, o enunciado 3 do Fórum Nacional de Juízes de Violência 

Doméstica (Fonavid) estabeleceu que:  

A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da 

Penha, devendo as ações cíveis e as de Direito de Família ser processadas e 

julgadas pelas varas cíveis e de família, respectivamente. 

 

 Diante de tal resistência, a Lei 13.894/2019 incluiu o art. 14-A na LMP para 

estatuir que a mulher “tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união 

estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, excluída, 

entretanto, a pretensão relacionada à partilha de bens. 

Nesse sentido, é de se notar que a ideia por detrás de direito regulativo de que o 

tratamento da VDFM exclusivamente por meio do campo penal seria insuficiente para 

promover e assegurar valores e interesses sociais relativos à erradicação das 

desigualdades e violências contra a mulher, exigindo-se uma lei integral com a 

consequente mudança da fisionomia do Direito, parece extremamente enfraquecida no 

cenário do TJSP. 

Embora a Lei Maria da Penha tenha buscado mudar a forma de olhar para o 

fenômeno e operar o Direito, a partir da definição de formas de violência para além da 

tipicidade penal e da quebra da cisão entre o cível e o penal por meio dos JVDs, poucos 

parecem ter sido os avanços nessa direção, sobretudo quando olhamos para a VPM que, 

no período investigado, contemplava tanto ilícitos exclusivamente cíveis quanto 

criminais, mas teve a concentração de seus usos neste último, enquanto, 

concomitantemente, buscava-se no campo legislativo sua redução a um tipo penal. 

De tal modo, é possível afirmar que a VPM foi preponderantemente 

operacionalizada sob a especialização e racionalidade do/a magistrado/a criminal, que 

pensa o problema da VDFM à luz da teoria do delito e das garantias do processo penal 

tradicional e, portanto, busca acomodar a inovação legal nesse âmbito, por ser o âmbito 

ao qual está habituado a operar, ignorando, muitas vezes, como salienta CAMPOS, 2017, 

que a LMP se coloca como um microssistema jurídico autônomo. 
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6.3 A vinculação da VPM a discursos de condenação 

 

É de se registrar que a mobilização do conceito para justificar a absolvição (cível 

ou criminal) correspondeu a apenas 31 dos 342 incidentes vinculados à responsabilização 

(ou seja, 9% dos casos), o que indica a prevalência do uso do conceito vinculado ao 

reconhecimento da responsabilidade, seja ao auxiliar o entendimento pela lesão à 

integridade psicológica, seja no âmbito da prova para subsidiar a formação da convicção. 

No campo criminal, a utilização da noção de VPM com vistas à absolvição de 

agressores foi mobilizada em apenas 13 decisões (6% do conjunto de incidentes 

criminais) que articulavam, como vimos, duas construções dogmáticas: (i) a 

incompatibilidade entre a reconciliação e a ofensa à integridade psicológica da mulher 

(nove decisões) e (ii) a atipicidade do descumprimento de medidas protetivas quando esta 

decorre da autorização/consentimento da mulher, diante da inexistência de dano à 

integridade psicológica (quatro decisões). 

No âmbito cível, registramos 18 incidentes (quase 22% do conjunto de incidentes 

cíveis) em que o conceito de VPM justificou a absolvição: 11 pelo não 

reconhecimento/subsunção dos fatos/histórias ao conceito de VPM (o que levou ao 

entendimento acerca da inexistência do dano moral) e sete pelo entendimento de que a 

reconciliação do casal e/ou perdão dado pela mulher atestam a inexistência de dano 

psicológico. 

A vinculação da VPM a discursos de condenação fica ainda mais saliente quando 

conjugamos os usos vinculados à responsabilização com aqueles vinculados à punição 

(que pressupõem o reconhecimento da responsabilidade criminal161). Ambas as 

macrocategorias concentram cerca de 80% dos incidentes do corpo empírico e apontam 

para o status de condenado do réu162.  

Anota-se, ainda, que a possibilidade de o agressor alterar seu quadro jurídico no 

segundo grau de jurisdição (acórdãos cíveis e criminais) nos pareceu bem reduzida: 

conforme relatamos no capítulo 04, as posições estabelecidas em primeiro grau tendem a 

 
161 Exceto aqueles usos que buscam a subsunção da VPM aos delitos de lesão corporal e tortura e aqueles 

vinculados à decretação/manutenção da prisão preventiva, pois tais usos não pressupõem o reconhecimento 

prévio da responsabilidade criminal. 
162 Não significa dizer que os incidentes restantes (20%) sejam de decisões absolutórias, cujo conceito de 

VPM justificou a não responsabilização. Nesta reflexão de usos vinculados à condenação, não incluímos 

os usos vinculados à proteção que compreendem 14% dos incidentes, pois nestes se tem, apenas, o 

reconhecimento ou não reconhecimento de uma situação de perigo que reclama a proteção. Também não 

consideramos os usos vinculados à enunciação (4%), pois, como visto, a VPM não é utilizada para justificar 

a absolvição. 
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ser chanceladas no segundo grau de jurisdição, de modo a dificilmente identificarmos, 

nos acórdãos, usos do conceito de VPM destinados a melhorar a situação jurídica do 

agressor. 

É de se notar, por exemplo, que (i) 73% dos incidentes extraídos de acórdão 

criminais versam sobre usos vinculados à punição, (ii) a maioria dos recorrentes são os 

agressores condenados em primeiro grau de jurisdição e (iii) o grau de êxito em suas 

pretensões reformistas/anulatórias são diminutas163. 

Esses dados, entretanto, não podem ser compreendidos, de barato, como um 

elevado grau de reconhecimento da VPM e punição do agressor pelo TJSP. 

Aparentemente, a vinculação da VPM a discursos de condenação está mais relacionada 

ao fato de que o conceito não foi cooptado para decidir contrariamente à mulher. 

É possível especular, para além das limitações dos bancos de dados, que (i) a 

magistratura paulista tem utilizado muito pouco a noção de VPM e, quando o faz, busca 

justificar/subsidiar a responsabilização ou a punição; (ii) decisões contrárias à mulher, 

por alguma razão, silenciam quanto à dimensão da VPM, impossibilitando a coleta por 

meio das palavras-chave empregadas, ou (ii) somente casos muito claros de VPM 

conseguem ultrapassar os óbices (como falta de tipicidade penal ou dificuldade 

probatória) postos nas primeiras salas do sistema justiça criminal (delegacias, ministério 

público, juízo de admissibilidade da denúncia), de modo que quando tais casos chegam 

ao momento da prolação da sentença de mérito a probabilidade de reconhecimento da 

responsabilidade é grande. 

Essas hipóteses, ao lado das próprias limitações do banco de dados164, conforme 

mencionado no capítulo 01, talvez expliquem o número relativamente baixo de retornos 

para as palavras-chaves utilizadas, considerando (i) o grande lapso pesquisado (15 anos) 

e (ii) a produção (decisões proferidas) do TJSP registrada pelo CNJ ao longo dos anos165. 

 

 
163 Nos acórdãos cíveis, como visto, a mulher figura como principal recorrente, na condição de autora, e 

sua taxa de sucesso em reverter sua situação jurídica gira em torno de 45%. Tal dado, talvez aponte para a 

resistência de tratar a VDFM fora do âmbito criminal. 
164 Rememore-se que além das hipóteses de segredo de justiça e sigilo externo, o Banco de Sentenças não 

contempla decisões sem resolução do mérito.  
165 Como dito no capítulo 01 desta pesquisa, apenas entre 2016 e 2020, lapso disponibilizado pelo CNJ, o 

TJSP proferiu 138.786 sentenças em processos de conhecimento sobre VDFM em varas exclusivas e não 

exclusivas. 
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6.4 Uso explícito do conceito de VPM e suas noções decorrentes: ativação e 

contextualização 

 

Como dito na seção 1.1.5.3, em nosso processo de extração de incidentes foram 

aceitos trechos em que, embora não conste expressamente a menção à “violência 

psicológica”, a leitura do discurso remete, ao menos, a uma parte do conteúdo do conceito 

de violência psicológica, considerando, assim, o que chamamos de “noções decorrentes 

de VPM”, como é o caso das menções ao dano/lesão psicológica/psíquica/emocional, à 

integridade psicológica, à dependência psicológica, a alguns meios de praticar a violência 

(como controle, perseguição, vigilância, manipulação etc.) e aos resultados dela 

(diminuição da autoestima, prejuízo à autodeterminação, controle de ações, prejuízo ao 

pleno desenvolvimento etc.). 

Essa distinção entre a utilização mais estreita do conceito de VPM e a de suas 

noções decorrentes nos permitiu uma reflexão no âmbito de seus papéis nas construções 

jurídico-dogmáticas analisadas, no sentido de que seus usos aceitam uma forma mais 

ampla de visualizar a mobilização do conceito. 

Os usos vinculados à responsabilização, à punição, à proteção ou à enunciação 

estão inseridos em um contexto maior que desvela a existência de um exercício jurídico-

dogmático que alterna entre usos destinados à ativação do regime jurídico da LMP 

(conforme trabalhamos na seção 3.2 desta pesquisa) e outros vinculados à 

contextualização do caso concreto. 

Ao voltarmos o olhar para as decisões em um nível menos abstrato, qual seja o 

das subcategorias166, é possível notar que a maioria dos incidentes que fazem alusão direta 

à “violência psicológica” e ao art. 7º, inciso II da LMP estão concentrados nas categorias 

“ativação penal” e “medidas protetivas”. As medidas protetivas, na verdade, podem ser 

concebidas como a outra face da ativação do regime jurídico da LMP no âmbito 

jurisdicional: a face não-penal ou protetiva. 

A subcategoria “ativação penal” concentrou 42% de todos os incidentes coletados. 

Nela, operaram-se remissões mais diretas ao conceito de VPM com vistas a excluir penas 

 
166 Conforme abordaremos no anexo, esse “zigue-zague” (CRESWELL, 2007, p. 88) é característico da 

TFD como forma de permitir a construção de conceitos explanatórios enraizados nos dados. Segundo 

Riccardo Cappi (2014, p. 14), o procedimento de codificação é um processo constante e alternado de 

“observação dos dados empíricos” e “formulação dos enunciados teóricos”, a fim de torná-los cada vez 

mais “gerais e abstratos no decorrer deste processo de mão dupla”, sem se desprender, entretanto, dos dados 

que os sustentam.  
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exclusivamente pecuniárias, afastar os institutos da Lei 9.099/99 e aplicar a agravante nos 

delitos que a aceitam. Ou seja, o conceito é utilizado para viabilizar a aplicação do plexo 

criminal da LMP. 

Já a subcategoria “medidas protetivas” reúne 11% dos incidentes extraídos do 

corpo empírico e o uso mais direto do conceito, como o nome sugere, volta-se para a 

decisão sobre a concessão das referidas medidas. Ativa-se a dimensão protetiva da LMP. 

Nesse ponto, o conceito de VPM corrobora as posições teóricas, apontadas no 

capítulo 03, segundo o qual um conceito jurídico possui um papel funcional, no sentido 

de viabilizar a aplicação de um determinado regime jurídico, qual seja, o da LMP. 

Todavia, o conceito de VPM, aparentemente, extrapola essa função mais explícita 

de ativação do regime jurídico, contemplada pela teoria do Direito, e diferencia-se de 

outros conceitos funcionais como o de “bens móveis”. 

As noções decorrentes de VPM, encontradas nesta pesquisa, localizam-se, 

sobretudo, fora do âmbito da ativação, como é a mobilização das noções de dano/lesão 

psicológica para a condenação em determinado delito ou por danos morais; das noções 

de indício/histórico para situar o caso concreto e subsidiar a formação do convencimento; 

da verificação das circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base; da consideração 

da integridade psicológica para a exclusão do regime inicial aberto; para a decisão sobre 

a desnecessidade de audiência de conciliação etc. 

Nesses casos, ao que parece, magistrados/as partem do conceito de VPM e o 

diluem na própria história da mulher concreta representada naqueles autos e – a partir 

dessa atividade - surgem esses usos que fogem de uma remissão mais direita ao conceito 

e conformam suas noções decorrentes.  

Em suma, é possível observar, de modo geral, que enquanto a mobilização mais 

explícita da VPM está vinculada à ativação do regime jurídico da LMP, as noções 

decorrentes de VPM aparecem de forma mais transversal e ampla nos discursos jurídico-

dogmáticos dos/as magistrados/as do TJSP. 

Essa forma de ler os incidentes quando conjugada com as quatro macrocategorias 

propostas no capítulo anterior nos sugere que usos mais explícitos do conceito VPM, 

concentrados na ideia de ativação, prestam-se apenas à punição do agressor e à proteção 

da mulher, nos termos propostos pela LMP. Já as noções decorrentes do conceito 

oportunizam outras formas de viabilizar a punição e a proteção (por institutos jurídicos 
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distintos daqueles previstos pela LMP), bem como permeiam a atividade de 

reconhecimento/não reconhecimento da responsabilidade civil ou criminal167. 

 

6.5 VPM como lente para a contextualização do caso concreto 

  

No campo da contextualização, ao que parece, magistradas/os que se aventuram, 

a partir das noções de VPM, em explorar outras camadas do problema social - com vistas 

a compreender a conduta individualizada sob julgado de forma mais ampla -, encontram 

soluções jurídicas contextualizadas para além do que chamamos da ativação do regime 

jurídico da LMP, atraindo-as para o seu fazer dogmático. 

Algumas soluções jurídico-dogmáticas encontradas somente foram possíveis em 

razão de os/as magistrados/as levarem em conta o histórico de violências psicológicas 

trazido aos autos e/ou as consequências psicológicas presentes e/ou futuras do ato 

individualizado. 

O conceito de VPM, nesses casos, não é, tão somente, um ativador de regime 

jurídico. Conforme tratamos no capítulo 3, a juridificação conceitual é resultado da 

“evolução de uma luta em que a própria noção de violência é estendida” (MACHADO; 

GROSSI, 2015, p. 571- 572), de modo que sua colocação na Lei buscou dar relevância 

jurídica a certos atos/resultados violentos experienciados pelas mulheres que até então 

eram invisibilizados/ignorados pelo sistema jurídico a fim de viabilizar o alargamento das 

possibilidades de intervenção do Estado. 

Assim, a pretensão da LMP de ampliar o que se entende por violência permitiu - 

ao dar status de antijuridicidade a uma série de condutas abusivas que podem ocorrer no 

âmbito doméstico e familiar - que parte dos/as magistrados/as também ampliassem seu 

ângulo de visão jurídica acerca da dinâmica da violência de gênero neste âmbito, de modo 

a captar e considerar uma fração maior do ciclo da violência em suas decisões, situando-

as, potencialmente, em uma parte maior da história da mulher concreta que esteve/está 

em situação de VDFM. 

 
167 No que diz respeito ao uso meramente enunciativo do conceito, é possível afirmar que este se aproxima 

mais do contexto de ativação do regime jurídico da LMP, na medida em que a mobilização do conceito 

busca enquadrar uma conduta em tese ou concreta no âmbito da VPM na tentativa de fazer incidir o plexo 

normativo da LMP. 
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Ao lançar os olhos não somente à conduta individualizada sob julgamento, mas 

ao passado e ao futuro, aos precedentes e às consequências daquela conduta, 

possibilidades jurídicas podem se abrir. 

A partir de uma roupagem legal que amplia a percepção das violências vividas e 

das dores sofridas e dá chancela jurídica aos relatos de vida dessas mulheres, as noções 

de violência psicológica, construídas em diversas áreas do conhecimento e incorporadas, 

em parte, pelo Direito, possibilitaram a mobilização dessas soluções jurídicas 

contextualizadas. 

Conforme pontua Clara Flores de Oliveira (2017, p. 05), socorrendo-se das lições 

de Pierre Bourdieu, o ato de nomeação de um fenômeno social por meio da legislação - 

veículo por excelência de produção de discursos oficiais - legitima uma visão de mundo, 

entre muitas visões em disputa. No caso da definição legal de VPM, a juridificação orienta 

o olhar para a VDFM de forma ampla, rejeitando a ideia de que atos de violência nesse 

contexto sejam eventos isolados. 

Não significa, entretanto, que magistrados/as somente puderam considerar, por 

exemplo, o histórico de violências pretéritas ou as consequências psicológicas a partir da 

juridificação conceitual da VPM. As soluções jurídico-dogmáticas empregadas já 

estavam disponíveis antes da LMP. Ocorre que ter colocado em Lei o que pode ser 

considerado um histórico de violências e quais são as consequências dessa violência 

facilita a análise e legitima o discurso. 

A VPM, nesse contexto, pode atuar como uma lente facilitadora: ajuda a olhar 

para os fatos e compreender as ilicitudes e, a partir daí, viabiliza (e/ou legitima) a 

mobilização desses institutos jurídicos - como indício, circunstâncias judiciais para fins 

de cálculo de pena, guarda, visitas, alimentos, sursis penal, audiência de conciliação – 

orientadas à responsabilização, proteção e/ou punição. 

A contextualização, portanto, apresenta-se como um instrumento de ampliação 

das possibilidades de mobilização do material jurídico disponível. Esse exercício não é 

trivial. No âmbito criminal, tal atividade transparece uma abordagem dogmática sutil de 

incorporar os fatos pretéritos e resultados – aparentemente, irrelevantes de forma isolada 

para o Direito Penal ou típicos que não foram objeto de persecução criminal – na operação 

dogmática para a decisão sobre imputação de responsabilidade e/ou para a decisão sobre 

a sanção a ser aplicada. 

Trata-se, em alguma medida, de uma pequena mitigação da incapacidade do 

Direito Penal de compreender e considerar a extensão e a complexidade social e cultural 
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em que o fenômeno crime está inserido, por operar sobre um pequeno recorte da vida 

(MACHADO, LIMA, NERIS, 2016). 

Sobre esse ponto, Marta Machado et al. (2015, p. 67), ao explorarem o problema 

do feminicídio íntimo do Brasil, colocam que 

O direito penal, por sua própria forma de funcionar, individualiza o conflito e 

o recorta em uma única ação típica, um autor culpável e uma vítima. Dessa 

forma, seus próprios pressupostos de funcionamento tendem a desconsiderar a 

complexidade da violência de gênero. 

 

Alguns usos do conceito de VPM contornam parcela dessa limitação operacional 

do Direito Penal, como ocorre com a utilização do conceito para atribuir relevância 

jurídica ao histórico de violências e, assim, concluir pela responsabilidade criminal do 

réu, seja utilizando eventos passados como indício, seja avaliando o comportamento pré 

e/ou processual da mulher à luz das consequências psicológicas decorrentes dos eventos 

violentos. 

Esse exercício de valoração do histórico relacional - embora tenha recebido 

significativa chancela nos acórdãos – enfrentou alguma resistência quando empregado 

para a exasperação da pena-base: em cinco oportunidades, desembargadores/as 

enfrentaram explicitamente a questão da VPM e afastaram, seja por questão de prova, 

seja por questões afetas à teoria, o aumento da pena base fundamentada nas consequências 

do delito ou na personalidade/conduta social do agressor168. 

No que toca aos argumentos vinculados à teoria – que mais nos interessa, por 

denotar parcela do tradicionalismo jurídico contrário à ideia de contextualização aqui 

proposta -, em um caso de lesão corporal, o fato de a mulher ter sofrido “violência 

psicológica do réu por muitos anos, já que sempre que fazia algo que ele não gostava, era 

por ele castigada” e de que o réu “nunca a deixou trabalhar, e sempre tinha que fazer tudo 

do jeito que ele queria” não poderiam servir de fundamento para aumentar a pena-base, 

pois tais circunstâncias, discordando da magistrada sentenciante, “não dizem respeito 

propriamente aos fatos narrados na denúncia e não podem ser consideradas para o 

incremento da pena-base”. 

 
168 No âmbito da prova, em um desses acórdãos, o entendimento de uma magistrada de que a pena-base 

deveria ser fixada no dobro do mínimo legal pelo fato de que “a conduta do réu é especialmente gravosa, 

visto que dentro de um contexto de bastante violência psicológica contra a vítima” fez com que a mulher 

adquirisse síndrome do pânico e tomasse remédios controlados foi afastado pela desembargadora-relatora 

sob o argumento de que não se encontrava prova nos autos (exame psicológico ou relatório médico) que 

ateste o nexo entre a síndrome do pânico e a conduta do réu. 
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No mesmo sentido, em um caso de ameaça, o fato de “as agressões psicológicas e 

perturbações serem constantes”, para outro desembargador, 

não se enquadram no artigo 59, do Código Penal, não podendo ser considerado 

como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base do 

apelante. O aumento acima do mínimo legal reserva-se para situações especiais 

de criminalidade mais intensa e violenta e, portanto, não vislumbro nenhuma 

circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual as penas-base serão 

fixadas no mínimo legal. 

 

Em outro acórdão, em que se discutia a pena aplicada a um crime de feminicídio 

consumado, o desembargador invocou a súmula 444 do STJ - que veda “a utilização de 

inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” - para justificar 

que (i) os “inúmeros casos de violência psicológica e física contra a vítima [nome], no 

período em que mantinham o relacionamento conjugal e coabitavam”, (ii) as “novas 

agressões verbais e físicas, igualmente praticadas pelo acusado contra a vítima, após o 

término do relacionamento”, (iii) a “existência de diversos boletins de ocorrência 

registrados pela vítima, todos em razão de situações de violência doméstica” e (iv) as 

perseguições “a vítima [nome] após o término do relacionamento” mesmo após a 

concessão de medidas protetivas não autorizam a exasperação da pena-base em 1/6, pois, 

apesar de constar nos autos que a mulher registrou nove boletins de ocorrência “de 

violência física e psicológica, além de ameaças e injúrias praticadas pelo réu no período 

anterior aos fatos”, não consta nos autos “qualquer certidão de condenação com trânsito 

em julgado por tais delitos”, de modo que tais circunstâncias não podem “justificar o 

aumento da pena-base, pois processos e inquéritos em andamento, extintos ou suspensos 

não podem ser considerados como maus antecedentes ou como evidência de má 

personalidade”. 

Essas três decisões tocam intimamente a ideia de que o Direito Penal, por operar 

segundo uma lógica individualizante, desconsidera o contexto maior no qual o evento 

individualizado está inserido169. 

Já no âmbito cível, o olhar mais amplo sobre o caso concreto, sob a lente da VPM, 

permitiu soluções que ampliam, ainda que minimamente, a proteção da mulher, seja 

afastando a responsabilidade a ela imputada, no caso da coação moral e do dano moral 

intentado em face mulher, seja preservando sua integridade psicológica, nos casos de 

guarda unilateral, visitas e audiência de conciliação. 

 
169 Esse registro não busca defender uma posição pró inflição máxima de sofrimento, mas chamar atenção 

para a desconsideração do contexto ou da relevância jurídica do contexto no âmbito do Direito Penal. 
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Nesse ponto, é possível notar que o reconhecimento do dever de proteção da 

integridade psicológica da mulher permite proposições jurisdicionais alinhadas à ideia de 

evitar a colocação ou recolocação da mulher em situação de potencial violência 

psicológica, por meio da redução da possibilidade/exigência de contato entre a mulher e 

o agressor para além das medidas protetivas de urgência. 

 

6.6 Contextualização limitada à questão individual: desatenção à dimensão 

estrutural da VDFM 

 

Embora alguns/algumas magistrados/as partam do conceito de VPM para colocar 

a VDFM como um processo e não um ato individualizado, esse fenômeno maior e 

complexo que é a VPM continua sendo traduzido em uma lógica individualizante própria 

do processo de imputação de responsabilidade. 

A vinculação do tratamento da VPM, sobretudo, ao procedimento criminal impõe 

lidar com duas camadas de limitação próprias da fisionomia desse ramo do direito. A 

primeira é que ao individualizar a conduta, ao focar a análise jurídica sobre um evento 

específico, o direito não considera o contexto maior no qual aquele evento está inserido 

(a história da mulher concreta). A segunda é que - ao promover a responsabilização e a 

sanção - o direito destaca aquele indivíduo como um agente desviante e não reconhece 

(ou ofusca) a natureza estrutural do problema. 

Sobre esses pontos, Marta Machado et al. (2015, p. 50), na já mencionada pesquisa 

sobre o feminicídio íntimo no Brasil, colocam como  

as narrativas produzidas no campo do sistema de justiça criminal [...] tratam 

de explicar o conflito a partir de uma lógica totalmente individual – ora 

resultado de atitudes de homens sociopatas, ora provocados por mulheres 

desajustadas, não cumpridoras de seus deveres sociais. Revela-se, dessa forma, 

um mecanismo limitado, que vem funcionando de acordo com uma lógica 

tradicional em que a violência fatal contra a mulher é episódica, desconectada 

de um contexto mais amplo, seja o da trajetória do casal, seja o do problema 

social que representa a violência doméstica [...]. A carência de reflexão acerca 

da violência baseada no gênero presente nos processos de homicídios de 

mulheres em situação de violência doméstica obstaculiza a busca por soluções 

para o conflito e concorre para que os assassinatos sejam encarados não como 

mortes anunciadas devido a um histórico de agressões, mas, sim, por 

circunstâncias eventuais nas vidas dos acusados e das vítimas – um “acidente 

biográfico”. Isso pode ser explicado, em parte, pela própria lógica 

individualizante do processo criminal, que se dedica a verificar a 

imputabilidade a partir de um fato. 
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Como dito na seção anterior, a VPM, em alguma medida, auxilia na mitigação da 

primeira camada de limitação, visto que, por sua lente, traz para a decisão sobre a 

imputação ou sobre a sanção parte maior da história concreta da mulher (o histórico de 

violências/o relacionamento abusivo e o vincula com a conduta específica sob análise). 

Mas, a segunda camada (invisibilização do caráter estrutural da violência) permanece e é 

muitas vezes reforçada a partir de alguns usos do conceito. 

Aqueles ligados à exasperação da pena-base é um exemplo disso: o conceito 

permite o acesso a uma camada maior do problema social, mas o traduz a partir do 

destacamento do sujeito enquanto violento/perigoso, como se o evento violento fosse 

produto de seu desvio individual e de sua perversidade e não de um comportamento 

estrutural. Elege-se o vilão e direciona-se a solução jurídica, preponderantemente, à 

inflição de sofrimento àquele tido como desviante. 

Nesse sentido, Roberta Baggio, Alice Resadori e Vanessa Gonçalves (2019, p. 

1854), ao abordar a questão do racismo, ponderam como o modo de operar do Direito 

Penal “não comporta o enfrentamento de práticas sistêmicas e estruturais [...], sobretudo 

por seu alcance individualizado e pelo exercício de uma função que, ao estabelecer uma 

sanção, busca punir os comportamentos desviantes e não as práticas sociais 

consolidadas”. 

Significa dizer que responsabilização e punição criminal, sem qualquer 

aprofundamento da questão estrutural, pela própria limitação do direito penal – e 

arriscamos dizer o mesmo quanto à responsabilidade civil, concentrada, em nosso corpo 

empírico, no dano moral -, coloca a conduta repudiada como uma situação excepcional e 

o sujeito responsabilizado como um desviante solitário e não como representante de um 

conjunto de normas culturais arraigadas (BAGGIO, RESADORI, GONÇALVES, 2019, 

p. 1859). 

No mesmo sentido, César Rodríguez Garavito e Carlos Andrés Baquero Díaz 

(2015, p. 69), também abordando o racismo e a “fuga para o direito penal” na América 

Latina, assinalam que esse “efeito individualizador” não decorre da tipificação ou da 

forma de tipificação, mas “do próprio uso do direito penal para enfrentar um problema 

estrutural”. De tal modo,  

como a responsabilidade criminal é individual, o foco está no suposto agressor, 

e não nos padrões estruturais (sociais, políticos e legais) que sustentam a 

desigualdade racial. Dessa forma, a pessoa acusada de racismo é vista como 

um caso isolado da situação geral, o que acaba adiando a avaliação mais geral 

das formas em que a discriminação ocorre na sociedade (GARAVITO; DÍAZ, 

2015, p. 91-92). 
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Em suma, é possível dizer que muito embora as noções de VPM 

permitam/facilitem que magistrados/as explorem frações maiores do contexto de VDFM, 

alargando o ângulo de visão da situação problema judicializada, a vinculação ao 

procedimento criminal e a ideia de que a proteção pode ser promovida a partir da punição 

exemplar do réu não ultrapassam a percepção individual do problema, ofuscando a sua 

dimensão estrutural. 

 

6.7 A criminalização da VPM e a ambivalência do Direito 

 

A opção por solucionar a dita “lacuna protetiva” por meio da criação do delito de 

VPM, em vez da busca pela desvinculação da dimensão nominativa da LMP da 

racionalidade punitiva – ou seja, de se estabelecer a compreensão de que o conceito de 

VPM não está necessária e exclusivamente atrelado ao criminal, possuindo outros papéis 

dentro de uma política pública mais ampla, conforme requer o direito regulativo -, pode 

trazer - apesar do efeito simbólico/comunicacional intrínseco à criminalização - uma 

carga maior de ambivalência para o campo da juridificação da VPM. 

Com o ingresso do crime de VPM no sistema jurídico, a atividade jurisdicional 

passa a ser o campo fértil para a disputa em torno da interpretação e aplicação da norma 

posta no art. 147-B do CP. 

De tal modo, se antes o reconhecimento da VPM não era, em tese, dependente do 

reconhecimento do delito, tampouco da aplicação da sanção penal; agora se exige a 

observância das premissas da teoria do delito e das regras do processo penal, de modo 

que muitas disputas em torno da instrução probatória e dos elementos caracterizadores do 

delito emergirão. 

Algumas disputas já começaram a despontar como aquela decorrente da natureza 

de crime de dano atribuída ao delito por meio da negociação política necessária para sua 

aprovação sem maiores resistências. 

A exigência política do resultado naturalístico para configuração do crime, em 

detrimento da posição inicial de que o crime deveria ser de perigo abstrato, dispensando 

a ocorrência do dano, lança à atividade jurisdicional indagações sobre a forma de aferição 

do dano emocional, por exemplo. 

Como visto, Valéria Diez Scarance Fernandes, Thiago Pierobom de Ávila e 

Rogério Sanches Cunha (2021), ao escrutinar o delito de VPM, marcam as distinções 
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factuais entre o referido delito e o de lesão corporal por dano psíquico, apontando que 

enquanto este depende de prova pericial (exame de corpo de delito) para comprovar o 

dano psíquico, aquele (VPM) aceita qualquer meio de prova, tendo-se em vista que o 

dano emocional não resulta em patologia médica/somática.  

Alexandre Morais da Rosa e Ana Luisa Schmidt Ramos (2021), todavia, em 

posição diversa, entendem que resultado “dano emocional” exigido para a configuração 

do crime de VPM deve ser aferido por meio de perícia técnica, pois, para o autor e a 

autora, o delito de VPM seria um tipo especial de lesão corporal. 

Outro ponto que merece atenção diz respeito ao elemento subjetivo do tipo. 

Fernandes, Ávila e Cunha (2021) colocam que o delito é doloso quanto às condutas 

executivas, mas que em relação ao resultado, sua caracterização pode se dar tanto por 

dolo quanto por culpa. É de se supor que haverá posições diversas, no sentido de que à 

configuração do delito exige-se dolo quanto ao resultado. 

Mas, para além dessa disputa em torno do próprio reconhecimento do delito, 

enquanto construção social (MACHADO; MACHADO, 2013, p. 336), a criminalização 

pode reverberar na dimensão protetiva da LMP, sobretudo no campo das medidas 

protetivas. 

De um lado, a possibilidade de registro da ocorrência, diante da tipicidade penal 

adquirida pelo conceito, pode facilitar o deferimento de medidas protetivas, sob o custo 

de reforçar o status quo no sentido do privilegiamento do tratamento criminal do problema 

social, escanteando mais ainda a dimensão não-criminal da LMP. 

De outro lado, uma mulher que não pretende processar o agressor criminalmente, 

mas necessita de proteção pode ter sua liberdade de escolha ainda mais cerceada, 

sobretudo considerando que o delito é de ação penal pública incondicionada170. Um dos 

argumentos para aceitação das MPUs de forma autônoma e satisfativa no âmbito cível 

era o fato da existência de condutas penalmente atípicas, o que demonstrava o caráter 

mais amplo da VDFM. 

Assim, ao revestir o conceito de VPM com tipicidade penal, reforça-se não apenas 

a vinculação da referida violência ao âmbito criminal, mas também as estruturas 

institucionais que - após mais de 15 anos de vigência da Lei integral – permanecem 

operando sob uma lógica criminal (varas criminais e anexos a estas, sobretudo), sem 

 
170 Os delitos de ação penal pública incondicionada dispensam a necessidade de pedido (representação) da 

mulher para que o procedimento criminal siga seu curso. De tal modo, uma vez noticiado o fato, a mulher 

não possui meio legais para obstar a persecução penal. 
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grandes avanços ao estabelecimento da competência híbrida desenhada pela LMP. Como 

consequência, reforça-se também a interpretação das medidas como cautelares penais. Ou 

seja, reforça-se o status quo. 

De tal modo, uma inovação legal (criminalização) que vem empacotada em um 

discurso de colmatação de uma lacuna na proteção da mulher pode acabar por enfraquecer 

ainda mais a dimensão protetiva propriamente dita da LMP. 

Além disso, a criminalização pode limitar as mobilizações do conceito em outros 

campos decisórios como nas varas de família (alimentos, guarda, visitas – questões estas 

extirpadas do âmbito das medidas protetivas, pela racionalidade criminal171) ou nos 

juizados especiais cíveis (danos morais), pelo fato de se exigir o reconhecimento criminal 

da conduta. 

Uma hipótese – alinhada a nossa premissa de que as normas constituem parte da 

matéria-prima da dogmática jurídica e que podem ser mobilizadas de diversas formas 

dentro do que for juridicamente possível – é que conceito e delito podem viger 

concomitante e independentemente nas operações jurídico-dogmáticas. 

Assim, nada impediria, por exemplo, de se mobilizar o art. 7º, II da LMP em 

discussões sobre medidas protetivas ou danos morais sem qualquer vinculação necessária 

com o delito do art. 147-B do CP. 

Outrossim, alguns dos usos do conceito de VPM extraídos dos nossos dados 

podem ser utilizados na própria decisão sobre a imputação de responsabilidade pelo delito 

do art. 147-B do CP (como aqueles usos vinculados à atividade probatória) ou na decisão 

sobre a sanção (como aqueles usos vinculados à exasperação).  

O exemplo dado por Fernandes, Ávila e Cunha (2021) sobre a “subsidiariedade 

expressa” constante no preceito secundário do delito do art. 147-B é indicativo disso. Para 

a autora e os autores, em um caso de estupro – que gera inegável dano emocional – o 

delito de VPM é absorvido por este, devendo as consequências psicológicas serem 

tratadas do âmbito do pena-base. Tal solução, conforme apontam os usos vinculados à 

punição, dentro da ideia de exasperação da pena-base, já aparece com certa frequência 

nos discursos condenatórios que mobilizam o conceito. 

 
171 Conforme pontuam Marta Machado e Mariana Mota Prado (2021) e nossos dados corroboram: as 

medidas protetivas deferidas em decisões cíveis ou criminais não contemplaram soluções não-criminais, 

como alimentos e visitas (previstas nos incisos IV e V do art. 22 da LMP). Essas questões se deram no bojo 

de ações alheias à noção de medida protetiva, especificamente nas varas de família e sucessões. 
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É certo, entretanto, que o ingresso do delito de VPM no sistema jurídico 

repercutirá nos modos de interpretar e decidir sobre a VPM, de sorte que, nos próximos 

anos, será imprescindível a realização de novas pesquisas empíricas que possam 

descortinar a práxis jurisdicional pós criminalização da VPM. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação buscou investigar como magistrados e magistradas do TJSP 

incorporaram, em seus discursos jurídico-dogmáticos, o conceito e a definição jurídica da 

VPM no período entre a promulgação da LMP (2006) e a criminalização da referida 

violência (2021). 

 Nossa hipótese - partindo da premissa de que o processo judicial é um campo fértil 

para a construção de discursos a partir do material jurídico disponível (RODRIGUEZ; 

PÜSCHEL; MACHADO, 2012) e dentro do que é juridicamente possível (FERRAZ JR., 

2015) - era de que o conceito de VPM, pela sua amplitude, complexidade e por não estar 

exclusivamente atrelado ao âmbito criminal, poderia ser mobilizado de diversas formas 

nos discursos jurídico-dogmáticos construídos em sentenças e em acórdãos cíveis e 

criminais lavrados pelo TJSP. 

 O trabalho de identificação e de compreensão das formas de mobilização do 

referido conceito exigiram, portanto, a adoção de uma metodologia que fosse capaz de 

mapear o material jurídico disponível e articular os achados entre si com o fito de 

construir uma explicação do como a VPM foi utilizada no período pesquisado. Esse é um 

dos papéis da teorização fundamentada nos dados (TFD), enquanto metodologia eleita. 

 Seguindo a perspectiva metodológica proposta por Anselm L. Strauss e Juliet 

Corbin (2008, p. 31-37), a TFD nos oportunizou a concepção de um esquema que integra 

de forma sistemática várias categorias construídas a partir das decisões judiciais 

analisadas e que, ao final, permite-nos explicar como o fenômeno estudado foi 

incorporado nos discursos jurídico-dogmáticos dos/as magistrados/as.  

 A interpretação desses dados e a construção das categorias levaram em conta o 

fato de que a problemática da VPM está inserida em um contexto muito maior, qual seja: 

o da implementação e da efetividade da LMP, sem o qual se torna impossível a 

compreensão dos usos do conceito no âmbito do TJSP. 
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 De tal modo, no capítulo 02 deste escrito, buscamos, sucintamente, situar a LMP 

enquanto produto da mobilização do Direito pelos movimentos feministas e de mulheres 

e como expressão do que Manuel Calvo García (2007) denominou Direito Regulativo. 

 Olhar para a LMP sob essas lentes é aceitar que os movimentos feministas 

disputaram com o tradicionalismo jurídico a possibilidade de definir o que importa, o 

quanto importa e como o sistema jurídico deve tratar do problema da VDFM e isso pode 

justificar parte das resistências e/ou da má compreensão de magistrados/as implicados/as 

com a aplicação da Lei. 

 É possível notar que – embora a LMP seja uma legislação integral e que, em 

alguma medida, busque alterar algumas das bases tradicionais de operação direito, 

conforme propõe a noção de Direito Regulativo – alguns/algumas magistrados/as tendem 

a perpetuar o entendimento da VDFM como um problema exclusivamente criminal, que 

deve ser pensado e processado sob a lógica tradicional desse âmbito do direito, o que 

pode denotar a existência de um path dependence criminal (MACHADO; GUARANHA, 

2020). 

 No capítulo 03, ao explorarmos os âmbitos teórico, simbólico e prático da 

juridificação do conceito e da descrição de VPM, notamos que a persistência do criminal 

tende a impregnar fortemente a compreensão sobre a referida violência, sobretudo acerca 

de seu sentido prático e dos desafios para sua instrumentalização.  

 Desse modo, muito embora a juridificação conceitual seja essencial para a 

formação de uma consciência jurídica capaz de colocar as mulheres na condição de sujeito 

de direito ativo (HOLZLEITHNER, 2016), bem como para fazer funcionar (ativar) o 

regime jurídico da LMP em todas as suas dimensões (normativa/penal, protetiva e 

enunciativa/pedagógica), a leitura do conceito tendeu a privilegiar o âmbito criminal e, 

muitas vezes, acabou por criar obstáculos cognitivos para a própria operacionalização de 

outras dimensões da Lei, como a protetiva. 

 Esses obstáculos decorrentes do próprio modo de pensar a VPM oportunizou 

discursos como o de “lacuna protetiva” e de “nudez típica”, que duvidam do sentido 

prático do conceito de VPM e induzem boa parte da atividade legislativa acerca da 

referida violência a orientar-se pela noção de “proteção via punição” (GREGORUT, 

2019), limitando a discussão legislativa acerca da VPM, basicamente, à regulação penal. 

 A análise das decisões judiciais no âmbito do TJSP confirmou a prevalência do 

procedimento criminal em torno da VPM, mas também nos mostrou que - a despeito da 

dita “nudez típica” ou da “lacuna protetiva” alarmada por parte do discurso político que 
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levou à criminalização da VPM pela Lei 14.188/2021 – o conceito permeia o ato decisório 

em, ao menos, quatro direções, explorando diversas camadas do problema social e 

mobilizando um número significativo de institutos jurídicos. 

 De tal modo, pode-se dizer que a ausência de tipicidade penal de certas condutas 

e resultados que definem a VPM pouco importou, no período estudado, para diversos usos 

do conceito, o que denota que as críticas quanto ao sentido prático do conceito pelo 

simples fato de não existir um tipo penal correspondente pode ser lida como limitada por 

não levar em conta o modo como o conceito de VPM foi, concretamente, metabolizado 

pelo sistema de justiça. 

 As noções de VPM, conforme nossos dados indicam, puderam subsidiar 

interpretações dos fatos e argumentações jurídicas direcionadas (i) ao 

reconhecimento/não reconhecimento da responsabilidade civil ou criminal do réu 

acusado de praticar VDFM, (ii) à punição do réu condenado criminalmente em um 

contexto de VDFM; (iii) à proteção da mulher por meio do procedimento cível ou 

criminal; e (iv) à enunciação do fenômeno por meio do procedimento cível ou criminal. 

 Além disso, ao analisar mais detidamente as formas pelas quais essas 

mobilizações são construídas, é possível notar que os usos vinculados à 

responsabilização, à punição, à proteção ou à enunciação se deram em um contexto mais 

amplo de ativação do regime jurídico da LMP e de contextualização do caso concreto. 

 Significa dizer que magistrados/as utilizam o conceito de VPM tanto para ativar 

os institutos punitivos ou protetivos da LMP, quanto para contextualizar o caso concreto 

com fito de subsidiar/fundamentar decisões sobre responsabilização/não 

responsabilização, punição e proteção por meio de diversos institutos jurídicos 

disponíveis para seu fazer dogmático. 

Essas soluções jurídico-dogmáticas construídas a partir do conceito de VPM, 

todavia, ainda possuem um foco muito direcionado ao criminal e, por essa razão, apesar 

de as noções de VPM possibilitarem que magistrados/as explorem frações maiores do 

contexto de VDFM, alargando o ângulo de visão da situação problema judicializada, a 

vinculação ao procedimento criminal e ideia de que a proteção pode ser promovida a 

partir da punição exemplar do réu não ultrapassam a percepção individual do problema, 

ofuscando a sua dimensão estrutural. 

A criminalização da VPM, pela Lei 14.188/2021, a despeito da importância 

simbólica, pode reforçar este status, ao privilegiar o tratamento criminal do problema 

social, elevando os custos para uma eventual promoção da ampliação do olhar para o 
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problema social e para as formas de sancioná-lo, sobretudo no que diz respeito à 

desvinculação do sistema protetivo da racionalidade criminal, enquanto medida 

necessária para a completa implementação de uma legislação que se diz integral. 
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ANEXO - TEORIZAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DADOS (TFD): COMO 

LIDAMOS COM A PERSPECTIVA METODOLÓGICA DE ANSELM L. 

STRAUSS E JULIET CORBIN? 

  

Parte I: A perspectiva metodológica de Anselm L. Strauss e Juliet Corbin 

  

  Neste anexo, buscamos expor as principais características da perspectiva 

metodológica de Anselm L. Strauss e Juliet Corbin no que toca à teorização fundamentada 

nos dados e como a incorporamos em nossa investigação sobre os usos do conceito de 

VPM no TJSP. 

  Conforme colocam Strauss e Corbin (2008, p. 31-37), a descrição, o ordenamento 

conceitual e a teorização são formas de análise de dados distintas, mas o exercício de 

teorização acaba por incorporar as duas primeiras formas. Sintetizam o autor e a autora 

que: 

a) Descrever é “representar, contar uma história, algumas vezes uma história muito 

gráfica e detalhada, sem retroceder para interpretar fatos ou explicar por que certos 

fatos ocorreram e outros não”. 

b) Ordenar conceitualmente os dados consiste em “classificar fatos e objetos ao 

longo de várias dimensões explicitamente declaradas, sem necessariamente 

relacionar as classificações umas às outras para formar um esquema explanatório 

global”. 

c) Teorizar, por sua vez, é o ato de construir “a partir dos dados, um esquema 

explanatório que integre sistematicamente vários conceitos por meio de 

declarações de relações”. 

 

  A descrição, desse modo, consiste no uso das palavras para relatar uma história a 

partir da “perspectiva da pessoa que faz a descrição”. O exercício de descrever, deve-se 

ter em mente, passa pelo “olhar seletivo do espectador”, pois “Os detalhes descritivos 

escolhidos por um contador de história geralmente são conscientes ou inconscientemente 

seletivos, baseados no que ele vê ou ouve ou considera importante”. 

  O ato de descrever é o primeiro passo para qualquer teoria fundamentada, pois é 

a base para a interpretação dos dados, destacando, ainda que implicitamente, alguns 

conceitos iniciais que se tornarão mais salientes ao longo da teorização. 
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  O ordenamento conceitual, por sua vez, segundo o autor e a autora, estaria em 

uma etapa intermediária, isto é, entre a descrição e a teorização. Trata-se de um modo de 

administração de dados consistente na organização/classificação desses dados “segundo 

um conjunto seletivo e específico de propriedades e de suas dimensões”. Isto é, diante 

das características comuns e distintivas que constituem os objetos analisados. 

  Aqui, a pesquisadora ou o pesquisador busca “entender seus dados organizando-

os segundo um esquema classificatório”. Nessa atividade, “os itens são identificados a 

partir dos dados e são definidos de acordo com suas várias propriedades e dimensões 

gerais”, permitindo a realização de diferenciação/comparação.  

  O sistema classificatório pode levar em conta, por exemplo, trazendo a discussão 

para o estudo de julgados, a finalidade do ato, o tempo, o resultado, o tipo de decisão, o 

instituto jurídico etc. Assim, ainda a título de exemplo, nos regimes fechado, semiaberto 

e aberto de cumprimento de pena, na prisão preventiva e nas medidas cautelares diversas 

da prisão há uma propriedade geral, que pode ser rotulada como “restrição da liberdade 

de locomoção”, tal restrição, ao longo do exercício de comparação, pode ser 

dimensionada pelo tempo de duração ou nível de limitação, desvelando propriedades 

específicas de cada instituto jurídico, seus pontos de aproximação e distanciamento. 

  O ordenamento conceitual é, assim, um precursor da teorização, pois “uma teoria 

bem desenvolvida é aquela na qual os conceitos são definidos segundo suas propriedades 

e dimensões específicas”. 

  Embora o autor e a autora não assumam de forma explícita, o ordenamento 

conceitual dos dados, aparentemente, confunde-se com aquilo que chamam de 

codificação aberta, conforme veremos adiante. 

  Quando a pesquisadora ou o pesquisador finaliza sua atividade na codificação 

aberta, ela/ele obtém, na verdade, um ordenamento conceitual dos dados, pois a 

teorização reclama construir conceitos e articulá-los em um esquema “lógico, sistemático 

e explanatório”, o que recomenda o prosseguindo do processo de codificação por meio 

das codificações axial e seletiva. 

  Diferentemente da descrição e do ordenamento conceitual, a teoria, para Strauss 

e Corbin (2008, p. 35), “denota um conjunto de categorias bem desenvolvidas (ex.: temas, 

conceitos) que são sistematicamente inter-relacionadas através de declarações de relação 

para formar uma estrutura teórica que explique alguns fenômenos relevantes”. Uma 

teoria, assim, conta uma história analítica e coerente sobre como o fenômeno estudado se 

manifesta (CHARMAZ, 2009) 
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Por essa razão, é necessário, conforme aponta Riccardo Cappi (2014, p. 14), 

seguindo, como nós, a corrente capitaneada por Strauss172, que o procedimento de 

codificação seja um processo constante e alternado de “observação dos dados empíricos” 

e “formulação dos enunciados teóricos”, a fim de torná-los cada vez mais “gerais e 

abstratos no decorrer deste processo de mão dupla”, sem se desprender, entretanto, dos 

dados que os sustentam. É esse “zigue-zague” (CRESWELL, 2007, p. 88) que permite a 

construção de conceitos explanatórios enraizados nos dados. 

Trata-se de um esforço para além do ordenamento dos dados, conforme colocam 

Strauss e Corbin (2008, p. 35): 

Uma vez que os conceitos estejam relacionados por meio de declarações de 

relação a uma estrutura teórica explanatória, os resultados de pesquisa vão 

além do ordenamento conceitual até a teoria. Esse último fato é importante 

porque “não importa o quanto possamos descrever [um] fenômeno social como 

um conceito teórico, não podemos usá-lo para explicar ou prever. Para explicar 

ou prever, precisamos de uma declaração teórica, uma conexão entre dois ou 

mais conceitos. 

 

 Ir além, para o autor e a autora, significa seguir no processo de codificação, 

realizando as codificações (axial e seletiva) necessárias para a construção de uma 

explicação teórica. 

De tal modo, a codificação, na percepção de Strauss e Corbin (2008, p. 17), 

“consiste no processo analítico por meio do qual os dados são divididos, conceitualizados 

e integrados para formar a teoria”. Esse procedimento fornece à pesquisadora ou ao 

pesquisador “ferramentas analíticas para lidar com as massas de dados brutos”, 

possibilitando que esta/este seja, simultaneamente, sistemática/o e criativa/o na atividade 

de “identificar, desenvolver e relacionar conceitos que são os blocos de construção da 

teoria” (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 26). 

O trabalho de codificação é definido, para fins didáticos, na seguinte ordem: 

codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. Com a mão na massa, 

entretanto, vemos que inexiste ordem estabelecida. É o que aponta Strauss e Corbin 

(2008, p. 103): “a codificação é um processo dinâmico e fluído”, explicar o processo 

 
172 Existem três principais vertentes metodológicas da TFD, classificadas como (i) clássica - glauseriana; 

(ii) straussiana; e (iii) construtivista, capitaneada por Kathy Charmaz. Sobre as principais características 

comuns e diferenciadoras, ver as sínteses de Jose Luís Guedes dos Santos, et al. (2016 e 2018) e Stela 

Cristina Hott Corrêa e Marlusa de Sevilha Gosling (2020). 
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nesses termos (aberta, axial e seletiva) é uma “tarefa artificial”, mas importante para que 

se entenda a lógica que está por trás da análise173. 

Codificação aberta. Na codificação aberta, segundo o autor e a autora, “os dados 

são separados em partes distintas, rigorosamente examinados e comparados em busca de 

similaridades e de diferenças”. Essa atividade permite revelar, nomear e desenvolver 

conceitos que reflitam os “pensamentos, ideias e significados” contidos nos dados 

(STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 104). 

A codificação, nesse momento, pode ser realizada de diversas formas, como “linha 

por linha”, por “frase ou parágrafo inteiro” ou por “documentos inteiro”. Apesar de a 

codificação linha por linha possibilitar a análise mais detida do conteúdo e a atribuição 

de um número maior de códigos, em nossa pesquisa adotamos a codificação por parágrafo 

inteiro, sobretudo porque a análise linha por linha demandaria muito tempo e pouco 

proveito, pela forma quase protocolar em que se dá a confecção dos julgados: a utilização 

do conceito está, de fato, em um ou alguns parágrafos do documento, de modo que o 

restante se presta a contextualizar a utilização. 

Na codificação por parágrafo inteiro, segundo Strauss e Corbin (2008, p. 120), o/a 

pesquisador/a deve ler o trecho com a seguinte pergunta em mente “Qual a principal ideia 

revelada por esse parágrafo?”, extraída essa ideia, denominada “fenômeno”174, o/a 

pesquisador/a deve conceituá-lo (isto é: dar um nome, rotular) e fazer uma análise 

detalhada do conceito criado. 

Um conceito, portanto, “é um fenômeno rotulado”. É, nas palavras do autor e da 

autora, “uma representação abstrata de um fato, de um objeto ou de uma ação/interação 

que um pesquisador identifica como importante nos dados”. O principal objetivo da 

conceituação, para Strauss e Corbin (2008, p. 105),  

é permitir aos pesquisadores agrupar fatos, acontecimentos e objetos similares 

sob um tópico ou uma classificação comum. Embora fatos ou acontecimentos 

possam ser elementos distintos, o fato de compartilharem características 

comuns ou significados relacionados permite que sejam agrupados. 

 

A conceituação, assim, conduz à classificação, pois “uma coisa rotulada é algo 

que pode ser localizado, colocado em uma classe de objetos similares ou classificado”. 

 
173 Sobre esse ponto, Riccardo Cappi (2014, p. 14-15) é bem didático ao expor sua leitura de Strauss e 

Corbin a respeito desses três tipos de codificação. 
174 Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 115), “Fenômenos são ideias analíticas importantes que emergem 

dos dados. Eles respondem à pergunta ‘O que está acontecendo aqui?’. Eles representam problemas, 

questões, preocupações e assuntos que são importantes para aquilo que está sendo estudado”. 
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Desse agrupamento por afinidade (declaração de relação), surgem, por sua vez, as 

primeiras categorias do processo de teorização175. 

Nesse caminhar, os conceitos iniciais, ao serem integrados em uma categoria, 

tornam-se as “propriedades” ou “descritores explicativos” da própria categoria criada 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 114-116). Tal passagem do mais concreto para o mais 

abstrato, de forma integrada, relacionando conceitos, é que viabiliza seu potencial 

explicativo. 

Codificação axial. Construídas as categorias iniciais, por meio da codificação 

aberta, a pesquisadora ou o pesquisador segue em seu trabalho de articulação conceitual. 

Conforme colocam Strauss e Corbin (2008, p. 123), na codificação axial, relacionam-se 

as categorias às suas subcategorias, por isso do adjetivo axial: a articulação “ocorre em 

torno do eixo de uma categoria”, associando-a a outras que sejam capazes de tornar as 

“explicações mais precisas e completas sobre os fenômenos”. 

Isso porque, como o autor e a autora ponderam, na teorização, ao procurar por 

fenômenos, “estamos procurando padrões repetidos de acontecimentos, fatos ou 

ações/interações que representem o que as pessoas fazem ou dizem” (STRAUSS; 

CORBIN, 2008, p. 130). Ocorre que algumas categorias construídas não representam o 

fenômeno em si, mas servem para responder questões (como “quando, onde, por que, 

quem, como, com que consequência”) relacionadas ao fenômeno, de modo a dar “maior 

poder explanatório” ao conceito mais abstrato que rotula esse “padrão”. Essas categorias 

complementares são chamadas de subcategorias (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 124-

125). 

Cumpre assinalar, porém, que nos primeiros exercícios de conceituação e 

articulação conceitual, dificilmente o/a pesquisador/a tem claro quais conceitos são 

categorias e quais são suas subcategorias, esse discernimento vem ao longo do processo 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 125). 

Portanto, o objetivo da codificação axial é, justamente, trabalhar no 

desenvolvimento sistemático das categorias, identificando-as e relacionando-as com suas 

subcategorias a fim de dar maior densidade ao conceito que melhor rotula o fenômeno 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 140). 

 
175 Uma categoria, para o autor e autora, pode ser definida como um agrupamento de “conceitos, derivados 

dos dados, que representam um fenômeno”. A categoria nada mais é que “um conceito mais abstrato, de 

ordem mais alta”, gravado por meio de uma “expressão ou termo que sintetize o que está acontecendo” 

(STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 114). 
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Codificação seletiva. A codificação seletiva, por seu turno, dá um passo maior à 

abstração. Trata-se do terceiro e último momento de integração: com as categorias 

densificadas (pela identificação de suas subcategorias), a codificação seletiva busca 

organizá-las em torno de um “conceito explanatório central” (categoria central) 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 159), já existente (fruto da codificação axial) ou a ser 

construído. 

A categoria central deve ser um conceito que represente o “tema principal da 

pesquisa”. Deve ser fruto do esforço de condensar, em poucas palavras, os resultados 

obtidos da análise dos dados que explicam o fenômeno. Às vezes, uma categoria já 

construída exerce essa função, outras vezes caberá à pesquisadora ou ao pesquisador 

cunhar um “termo ou frase mais abstrata, uma ideia conceitual sob a qual todas as outras 

categorias possam ser agrupadas” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 146). 

Não se trata, porém, de um fazer arbitrário. Deve ser um conceito capaz de atrair 

as categorias mais importantes e que, de algum modo, portanto, esteja, ao menos, 

implícito dos dados. Quando a categoria principal é construída, observando o processo 

analítico que vem desde a codificação aberta, ela ganha “poder analítico”, diante de “sua 

capacidade de reunir outras categorias para formar um todo explanatório” (STRAUSS; 

CORBIN, 2008, p. 146). 

 

Parte II: O processo de codificação dos usos do conceito de VPM 

 

Após essa breve explanação do método geral da teorização fundamentada nos 

dados, buscamos agora publicizar como seu instrumental foi empregado em nossa busca 

por uma explicação da forma como o conceito de VPM foi incorporado na dogmática 

jurídica. 

O primeiro passo dessa empreitada é ordenar conceitualmente os dados, a partir 

da codificação aberta. Para tanto, nossa tabela de Excel, já referida no capítulo 01, quando 

falamos sobre a filtragem dos documentos e a estabilização do corpo empírico, buscou 

organizar os incidentes extraídos dos julgados de modo a permitir-nos, a partir da 

observação dos usos da noção de VPM nos julgados, apreender as práticas e os modos 

pelos quais os/as magistrados/as mobilizaram o conceito em estudo. 

O sistema classificatório aqui proposto buscou separar o corpo empírico em 

subamostras a partir do critério “temática à qual o conceito de VPM está vinculado”, 

representadas pelas tabelas “ocorrências por temática” exibidas no capítulo 04. 
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Assim, buscou-se mapear dentro de quais temáticas amplas o conceito de VPM é 

mobilizado para justificar/subsidiar/explicar a posição adotada pelo/a julgador/a, 

vinculando, desse modo, o conceito ao tema. 

Nessa atividade, cada trecho recortado e colado em nossa planilha recebe, na 

coluna seguinte, uma descrição (etapa inicial da teorização) que tenta sintetizar sua ideia 

principal (fenômeno), conforme orienta a codificação aberta por parágrafo(s). 

Nesse momento da análise, não há qualquer preocupação para que a descrição de 

um incidente (denominada “síntese”) seja similar à de outro, ou seja, não há qualquer 

movimento de aproximação/uniformização das sínteses. Pelo contrário: a descrição quase 

personalíssima revela potenciais propriedades e dimensões e permite melhor reflexão no 

posterior trabalho de articulação para a criação de conceitos. O quadro abaixo ilustra essa 

atividade: 

 

 Quadro 01- Exemplo de síntese 

 

Incidente 

 

 

Síntese 

Quanto às consequências do crime, observo que a 

vítima se mostrou particularmente abalada. Disse 

que só agora, com o réu preso, conseguiu voltar a 

dormir. Afirma que não tinha paz anteriormente. 

Relata diversas experiências, inclusive reiteradas, 

de violência doméstica. Os episódios envolveram 

diferentes formas de violência, conforme previstas 

na Lei Maria da Penha: a ameaça envolveu grande 

prejuízo patrimonial para a vítima. Também lhe 

causou danos emocionais e psicológicos. 

O magistrado considera os danos emocionais e 

psicológicos (abalada; não tinha paz, não 

conseguia dormir) decorrentes do crime ameaça 

como um dos fundamentos para exasperar a pena 

base, pelas consequências do delito. 

Elaboração própria 

 

Os termos e expressões negritados, a nosso sentir, são as principais propriedades 

que constituem a ideia principal (fenômeno). São essas propriedades que, em momento 

posterior, permitiu-nos o agrupamento por similaridade e a conceituação. 

Assim, realizada a síntese, uma a uma, de todos os incidentes extraídos do corpo 

empírico, buscou-se, na coluna seguinte da tabela, reunir aquelas que apresentam alguma 

afinidade, em termos de propriedades. Essa reunião foi feita pela atribuição de um número 

comum, que permite a posterior aplicação de filtros para que seja possível acessar de uma 

só vez apenas o bloco de sínteses afins.  
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Por exemplo, a síntese do incidente acima exibido recebe o mesmo número de 

identificação da seguinte síntese, construída a partir de outro incidente: “O magistrado 

entende que as consequências do delito são relevantes, pois a tentativa de feminicídio 

deixou sequelas psicológicas graves (chegou a tentar se suicidar, em data recente), o que 

recomenda a exasperação da pena base”. Recebe, também, o mesmo número da seguinte 

síntese: “A magistrada pontuou que a lesão no rosto é motivo para elevar a pena base, 

pois causou constrangimento e diminuição da autoestima”. 

Esses três incidentes, que isoladamente tratam de histórias tristes e singulares, 

caminham para a mesma direção jurídico-dogmática (exasperação da pena base pelas 

consequências do delito) e, por isso, todos receberam o mesmo número de identificação: 

 

 Quadro 02 - Exemplo de agrupamento por meio de numeração 

 

Incidente 

 

Síntese 

 

Número de id. 

 

Quanto às consequências do crime, observo que... O magistrado considera... 1 

Na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais... O magistrado entende... 1 

A lesão no rosto merece ser valorada negativamente... A magistrada apontou... 1 

Elaboração própria 

 

A articulação entre essas sínteses (ideias principais) agrupadas em determinado 

bloco, obtido pela aplicação do filtro na coluna “número de identificação”, permite, por 

sua vez, a criação de um conceito que as contemple. Esse conceito aponta para o sentido 

comum presente em cada bloco de sínteses176. Em nosso exemplo, ao fenômeno percebido 

foi dado o nome de “trauma”. Nossa tabela exemplificativa ficou da seguinte forma: 

 

 Quadro 03 - Exemplo de conceituação 

 

Incidente 

 

 

Síntese 

 

Número de id. 

 

Conceito 

Quanto às consequências... O magistrado considera... 1  

Trauma 

 

Na primeira fase... O magistrado entende... 1 

A lesão no rosto... A magistrada apontou... 1 

Elaboração própria 

 

 
176 Ressalta-se que, como nosso interesse recai sobre a pluralidade de usos do conceito de VPM, nada 

impede que uma única síntese (isto é, um incidente isolado) seja a “matéria-prima” de um conceito, quando 

a ideia nela exposta não se articular com outras ideias. Ao ficar isolada na tabela, quando relevante, 

constitui, sozinha, o conceito que a rotula. 



230 

 

O conceito de “trauma” pode ser descrito nos seguintes termos: os atos de VDFM 

que expõem a mulher a constrangimento/humilhação pós-conduta sob julgamento e/ou 

que lesam sua integridade psicológica, de forma duradoura ou temporária, leve ou grave, 

podem (pois, depende do/a magistrado/a) recomendar a elevação da pena-base, eis que 

as consequências do delito extrapolam o que é ínsito ao tipo penal imputado. 

A integração das ideias principais e sua consequente conceituação foi possível 

pelo fato de o fenômeno comum identificado ligar o prejuízo à integridade psicológica da 

mulher (noção decorrente de VPM) ao aumento da pena-base pelas consequências 

extraordinárias do delito. 

A atividade conceitual buscou ainda considerar duas dimensões que se fizeram 

presentes com certa frequência: a gravidade do trauma (leve a grave) e a duração do 

trauma (temporário a duradouro). Conforme colocam Strauss e Corbin (2008, p. 158-

159), a atenção às dimensões é o que potencializa o caráter explanatório do conceito, pois 

permite variação dentro deste, ou seja: o conceito abarca diversos casos em suas 

peculiaridades (trauma leve, grave, temporário ou duradouro). 

Ao longo dessa atividade, alguns conceitos foram se relacionando com outros, 

pela existência de elementos comuns, possibilitando, assim, a construção de categorias 

iniciais, o que representa o estágio final da codificação aberta.  

A título de exemplo, em outro conjunto de indecentes, as noções de VPM foram 

mobilizadas para exasperar a pena-base pela conduta social e/ou personalidade do réu. 

Esse fenômeno foi denominado, por nós, como “vida sofrida”177. 

A comparação e a articulação realizada entre os conceitos de “trauma” e de “vida 

sofrida”, viabilizadas a partir da identificação do aumento da pena-base como propriedade 

comum aos conceitos, na medida em que vinculam a noção de VPM às circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, permitiu-nos a construção da categoria inicial 

“exasperação”. 

Outros incidentes seguiram o mesmo procedimento e permitiram a criação de 

outras categorias, quais sejam: expansão, exclusão e ativação. Tais categorias iniciais, por 

sua vez, ao longo do processo de codificação axial se mostraram como subcategorias que 

 
177 A expressão “vida sofrida” foi cunhada muito pela seguinte passagem, extraída de uma sentença 

criminal, que nos tocou: “a vítima disse que já vinha acontecendo sempre, principalmente psicológica, não 

podia nem ir na padaria. Nesse dia ele a enforcou, chegou a apagar, teve certeza da morte. Foram 5 anos de 

morte”. O referido conceito buscou expressar a possibilidade de valoração negativa da conduta social e/ou 

personalidade do réu por meio da verificação do histórico de violências pretéritas e/ou posteriores à conduta 

sob julgamento, que resulta em prejuízo à integridade psicológica da mulher, fundamentando a elevação da 

pena base. 
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explicam o como de um fenômeno maior, qual seja, a mobilização do conceito vinculada 

a punição do agressor. 

 

 Fluxograma 01 - Construção da macrocategoria “usos do conceito vinculados à 

punição do agressor” 

 

Elaboração própria. 

Ou seja, as categorias iniciais “exasperação”, “exclusão”, “expansão” e 

“ativação”, portanto, evidenciam como magistradas/os utilizam o conceito de VPM para 

recrudescer a responsabilização criminal do agressor. Ao explicitar o como, em verdade, 

conformam subcategorias de uma categoria que se mostrou latente ao longo da análise e 

que agora denominamos “usos do conceito vinculados à punição do agressor” 

Embora ao longo da leitura fosse possível notar que o uso em alguns incidentes 

estava evidentemente inclinado à punição, foi a análise sistemática dos dados e a 

construção e articulação de conceitos e categorias que permitiram atestar a existência 

desse uso punitivo e compreender como a punição tem se dado por meio do conceito de 

VPM no TJSP, desvendando, a partir dos dados, algumas das principais propriedades que 

constituem o uso punitivo. 
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A macrocategoria em comento é um exercício de abstração. Trata-se de mais um 

passo que se distancia do concreto, sendo fiel, porém, ao concreto. Ao longo do caminho, 

os detalhes/especificidades dos casos analisados vão sendo podados, remanescendo a 

essência percebida178 pela pelo/a pesquisador/a, com o intuito de construir um conceito 

que seja capaz de explicar o que acontece e como acontece, de forma mais ampla. 

Como pontuam Strauss e Corbin (2008, p. 145), a explicação do que acontece no 

campo estudado deve se dar partir de “um conjunto de conceitos interrelacionados, não 

apenas como uma listagem de temas”, esses conceitos, enquanto abstração, são 

construções nas quais “um analista reduz dados de muitos casos em conceitos e em 

conjuntos de declarações relacionais que podem ser usados para explicar, em um sentido 

geral, o que está acontecendo”. 

Em nosso caso, ao olharmos para esse conjunto de incidentes e nos questionarmos 

“o que está acontecendo” é possível afirmar que está havendo a mobilização do conceito 

de VPM para punir o agressor e essa punição pode se dar seja a partir da noção explícita 

de retribuição e dissuasão (no caso da exasperação da pena base), seja a partir da noção, 

encampada pelo discurso da proteção, de exclusão, nos casos de prisão preventiva e 

regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, seja pela disputa interpretativa que 

busca enquadramentos típicos mais gravosos aos atos que conformam violência 

psicológica, expandindo o potencial punitivo da norma, seja ativando o regime jurídico-

penal da LMP. 

Mas, como visto, os usos não se limitaram à punição. A partir de outros incidentes, 

notamos outros fenômenos que nomeados por nós como “responsabilização”, “proteção” 

e “enunciação”. São tais categorias que, articuladas entre si, por meio da codificação 

axial, permitiram a construção de uma narrativa explanatória central (categoria central) 

capaz, nas palavras de Angilberto Freitas (2009, p. 115), “de integrar todas as outras 

[categorias] e expressar a essência do fenômeno sob investigação”. 

 

 Fluxograma 02 - Construção da narrativa explanatória central “ativação e 

contextualização limitada” 

 

 
178 Aqui se manifesta a necessária comunhão entre sensibilidade e objetividade defendida pela perspectiva 

straussiana: em todas as etapas da teorização não há mente vazia. É natural que o pesquisador ou 

pesquisadora olhe para os dados com seus conhecimentos e experiências; o que se exige, na teorização, é 

uma mente aberta ao contexto e aos dados, buscando ser fidedigno a estes em seu processo de articulação 

e comparação teóricas. 
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 Elaboração própria. 

 

Note-se, portanto, que cada categoria densa (punição, proteção, responsabilização 

e enunciação) conta uma parte da história, isto é, explica uma parte de como o conceito 

de violência psicológica foi incorporado na dogmática jurídica. A história completa – que 

integra todos esses usos – parece-nos tratar de um exercício jurídico-dogmático que 

alterna entre usos destinados à ativação do regime jurídico da LMP e outros vinculados à 

contextualização do caso concreto, de forma limitada, entretanto, pela persistência do 

pensar exclusivamente criminal, que não enxerga e/ou enfrenta questões estruturais, como 

é o caso da desigualdade e violência de gênero. 


