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RESUMO
O enunciado da Súmula 588 do Superior 

Tribunal de Justiça aduz a impossibilidade de 
conversão da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direito nos crimes ou contravenções 
penais contra a mulher com violência ou grave 
ameaça no ambiente doméstico. O radicalismo da 
decisão proferida fere o princípio da “ultima ratio”, 
garantido pelo Estado Democrático de Direito, 
visto que o encarceramento do acusado se mostra 
ineficaz, não caracterizando a melhor solução para 
a sociedade, para o próprio indivíduo e para a 
vítima. Afinal, tendo em vista o endurecimento ao 
generalizar a forma de cumprimento e restringir um 
direito previsto em lei, a súmula resbala também 
no princípio da individualização da pena, logo 
deve ser compreendida como inconstitucional. 
Diante da problemática, este trabalho tem como 
objetivo apresentar uma solução alternativa, além 
do previsto no Código Penal e na Lei nº 11.340, 
por meio do combate ao punitivismo, com o 
tratamento psicoterapêutico como pena acessória 
à pena principal resultando na redução do índice 
de reincidência. Para tanto, elabora-se uma revisão 
histórica e crítica do sistema de pena privativa de 
liberdade e das penas alternativas relacionados 
à Lei Maria da Penha, por meio de pesquisas 
bibliográficas e dados estatísticos. 

ABSTRACT
The statement of  Precedent 588 of  the 

Superior Court of  Justice alleges the impossibility 
of  converting the custodial sentence by restricting 
the right in crimes or criminal misdemeanors 
against women with violence or serious threat in 
the domestic environment. The radicalism of  the 
decision rendered violates the principle of  “ultima 
ratio”, guaranteed by the Democratic State of  Law, 
since the incarceration of  the accused is ineffective, 
not characterizing the best solution for society, for 
the individual himself  and for the victim. After all, 
in view of  the hardening by generalizing the form 
of  compliance and restricting a right provided for by 
law, the precedent also falls under the principle of  
individualization of  the penalty, therefore it must 
be understood as unconstitutional. Faced with the 
problem, this work aims to present an alternative 
solution, in addition to what is provided for in the 
Penal Code and in Law No. 11.340, through 
the combat of  punitivism, with psychotherapeutic 
treatment as an additional punishment to the 
primary punishment resulting in the reduction of  
the recidivism index. In order to do so, a historical 
and critical review of  the custodial sentence system 
and alternative sentences related to the Maria da 
Penha Law is carried out, through bibliographic 
research and statistical data.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho deter-se-á à análise crítica da Súmula 588 do Superior Tribunal 
de Justiça. Em 13 de setembro de 2017, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 
aprovou a Súmula 588 que possui a seguinte redação legal expressa “a prática de crime 
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos”3. A decisão gerou resultados de extrema importância para o ordenamento 
jurídico.

Ainda que o agravo da medida tenha o intuito de coibir a prática dos crimes e 
contravenções, assegurando maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, 
há sempre um limite de interpretação, sendo, neste caso, o texto expresso da lei. Entretanto, 
a súmula em questão é interpretada em desfavor do réu, de forma vingativa, punitiva e 
sem a menor pretensão de ressocializá-lo, tornando-se, portanto, inconstitucional, ao 
ferir os princípios da individualização da pena e da “ultima ratio”.

A forma de penalização atualmente utilizada é ineficaz; segundo o Ministério da 
Saúde4, o número de notificações de violência física contra mulheres causadas por seus 
cônjuges ou namorados quase quadruplicou de 2009 a 2016 em todo país. Evidenciando, 
assim, que, apesar da criação da Lei nº 11.340 e do entendimento jurisdicional previsto 
na Súmula 588 do STJ, tais medidas não foram eficazes na redução de casos de violência 
contra a mulher.

Desse modo, o objetivo principal do presente estudo é evidenciar que tanto a Lei 

3  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 588. TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.
4  LIBÓRIO, Bárbara. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL EM CINCO GRÁFICOS: Dados 
do Ministério da Saúde mostram como aumentaram as notificações de agressões físicas, violência psicológica, estupro 
marital, assédio no trabalho e uso de armas de fogo. ÉPOCA, [S. l.], ano 2019, p. 1, 8
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Maria da Penha quanto a Súmula 588, STJ, embora tragam importantes institutos, ainda 
falham em aspectos específicos e podem ser aprimoradas. Apesar da população feminina 
ter mais consciência sobre os seus direitos e os agressores sobre as suas penalidades, o 
encarceramento desses não possibilitou a redução do número de violências.  

Portanto, este artigo tem, consequentemente, o objetivo de analisar uma solução 
alternativa às penas previstas na Lei específica, como a psicoterapia, forma eficaz de 
reeducação dos agressores que praticam a violência ou a grave ameaça à integridade das 
mulheres. A ressocialização por meio da reeducação e do tratamento psicológico visa, 
principalmente, proteger futuras vítimas, suas famílias, a família do agressor, ele mesmo 
e toda a sociedade.

2. A LEI MARIA DA PENHA

2.1 A história da Maria da Penha

A Lei nº 11.340/06 recebeu a denominação de Lei Maria da Penha, devido à trágica 
história da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que enfrentou uma extensa 
trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses, o que a tornou um símbolo de 
luta, como mulher, por uma vida livre de violência.5

A história de Maria da Penha teve repercussão internacional no ano de 1998, 
dando destaque às necessidades de proteção à integridade física, psicológica e sexual das 
mulheres, isso resultou na criação da Lei nº 11.340, um escudo de proteção às mulheres 
vítimas de agressões íntimo-afetivas. Entretanto, a jornada em busca do direito de 
proteção das mulheres não foi fácil.

Segundo o Instituto Maria da Penha6, em 1974, Maria da Penha cursava o mestrado 
na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e foi nesse ano 
que conheceu Marco Antonio Heredia Viveros, colombiano, que na época cursava 
pós-graduação em Economia na mesma instituição. No mesmo ano o casal começou a 
namorar, e devido ao comportamento amável, educado e solidário de Marco, em 1976 os 
jovens se casaram. 

Com o nascimento da primeira filha do casal e a finalização do mestrado de Maria 
da Penha, a família se mudou para Fortaleza, onde a história começou a mudar. Após 
conseguir a cidadania brasileira e se estabilizar profissional e economicamente, Marco 

5  INSTITUTO MARIA DA PENHA (Brasil). Quem é Maria da Penha. Instituto Maria da Penha. Disponível em 
http://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html Acesso: 19 mai. 2020
6  INSTITUTO MARIA DA PENHA (Brasil). Quem é Maria da Penha. Instituto Maria da Penha. Disponível em 
http://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html Acesso: 19 mai. 2020
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passou a agredir Maria da Penha. Suas atitudes intolerantes somavam-se às exaltações 
com facilidade e aos comportamentos explosivos, que eram descontados tanto na esposa 
quanto nas filhas.

A frequência do medo constante, da tensão diária e das atitudes violentas 
aumentaram. Infelizmente, o medo se tornou realidade e, em 1983, Maria da Penha foi 
vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antonio.

A primeira tentativa foi enquanto ela dormia, na qual Marco efetuou um disparo de 
arma de fogo que a atingiu nas costas. Como resultado, Maria da Penha ficou paraplégica 
devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebra torácica, laceração na dura-
máter e destruição de um terço da medula à esquerda, além de demais complicações 
físicas e traumas psicológicos.

Questionado pela polícia, o autor do crime alegou que tudo não havia passado de 
uma tentativa de assalto, versão que posteriormente foi desmentida pela perícia. Após 
passar quatro meses no hospital, Maria da Penha retornou à sua casa, onde foi mantida 
em cárcere privado durante 15 dias e, nesse período, Marco tentou eletrocutá-la durante 
o banho.

Não só de agressões físicas se tratou o caso, Maria da Penha compreendeu, 
posteriormente, que o agressor insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto 
não fosse levada adiante, fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a 
agir em seu nome, inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal, 
tinha várias cópias de seus documentos autenticados e ainda descobriu a existência de 
uma amante. Todos os fatos narrados afetam não só o físico, mas, principalmente, o 
psicológico da mulher.

A família e os amigos de Maria da Penha, cientes da grave situação que ocorria em 
seu âmbito doméstico, conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída 
de casa, sem que configurasse abandono de lar, para evitar o risco de perder a guarda de 
suas filhas.

Em 1991, a luta só estava começando. Maria da Penha enfrentou graves violências 
ao seu direito ao buscar o amparo judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antonio 
aconteceu apenas em 1991, oito anos após o crime. O agressor, apesar de receber a 
sentença de 15 anos de prisão, saiu do fórum em liberdade, visto que seus advogados 
conseguiram anular o julgamento.

Apesar de fragilizada com a decisão, Maria da Penha não desistiu de lutar por 
justiça e, em 1994, escreveu o livro “Sobrevivi... posso contar”7, relatando a sua história 

7  Através do livro que a autora escreveu narrando toda a sua história e todas as etapas e contradições do processo 
é que o seu processo chegou ao conhecimento da OEA. Informação disponível em: https://www.huffpostbrasil.
com/2016/08/03/meu-sofrimento-se-transformou-em-luta-diz-maria-da-penha-sob_a_21694905/ Acesso em: 28 nov. 
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e os andamentos do processo contra o seu ex-marido.
O segundo julgamento, referente à tentativa de eletrocutar Maria da Penha, 

foi realizado em 1996, no qual Marco foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. 
Entretanto, sob a alegação de irregularidade processual por parte da defesa, a sentença 
não foi cumprida.

Em 1998, o caso ganhou dimensão internacional. Maria da Penha juntamente ao 
Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e ao Comitê Latino-americano 
e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) peticionaram contra o 
Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (CIDH/OEA), registrando o caso nº 12.051/OEA8.

Diante de um litígio internacional, que traziam a denúncia de uma questão grave 
de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio 
Estado assinou – como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de 
San José da Costa Rica e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará –, o Estado brasileiro 
permaneceu omisso e não se pronunciou durante o processo.

Foi em 2001 que, após receber quatro ofícios da CIDH/OEA por ter se silenciado 
diante das denúncias, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância 
em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras e condenado a 
pagar a quantia de R$ 60.000,00 reais como indenização à Maria da Penha.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos9 deu, então, quatro 
recomendações ao Estado brasileiro. A primeira era completar, rápida e efetivamente, o 
processo penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio da Maria da Penha. A 
segunda, é proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva, a fim de determinar 
a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o 
processamento célere e efetivo do responsável, além de tomar as medidas administrativas, 
legislativas e judiciárias correspondentes. A terceira recomendação consistia em adotar 
medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e 
material pelas violações estabelecidas, principalmente por sua falha em oferecer um recurso 
rápido e efetivo. A medida teria por fim eliminar a tolerância do Estado ante a violência 
doméstica contra as mulheres10, por manter o caso na impunidade por mais de quinze 

2019  
8  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA. Relatório n. 54/01, Caso 12.051, Maria da 
Penha Maia Fernandes, 4 abr. 2001, Brasil. 
9  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA. Relatório n. 54/01, Caso 12.051, Maria 
da Penha Maia Fernandes, 4 abr. 2001, Brasil. p.14. Disponível em http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_
Relat%20n.pdf  Acesso em: 19 mai. 2020
10  Idem 9.
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anos e por impedir a possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil. A 
quarta e última recomendação visava prosseguir e intensificar o processo de reforma que 
evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica 
contra mulheres no Brasil. Foi essa a recomendação fundamental para o surgimento da 
lei. Segundo a OEA (Organização dos Estados Americanos)11, como recomendações, 
a Comissão prezava particularmente a capacitação dos funcionários judiciais e policiais 
para compreender a importância de não tolerar a violência doméstica; simplificar os 
procedimentos judiciais penais visando reduzir o tempo processual; estabelecer formas 
alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflito intrafamiliares; multiplicar 
o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos das mulheres; por 
fim, incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão 
da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de 
Belém do Pará.

2.2 O desenvolvimento e a aprovação da Lei nº 11.340/06

Diante do exposto, era preciso tratar do caso como violência contra a mulher em 
razão do seu gênero, significa que o fato de ser mulher reforça não só o padrão recorrente 
desse tipo de violência, mas também a impunidade dos agressores.

Como as faltas de medidas legais e ações efetivas eram óbvias no nosso 
ordenamento jurídico, o acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas 
vítimas ficavam a mercê de uma jurisdição desfalcada. Por isso, em 2002, criou-se um 
Consórcio de ONG’s Feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo o Instituto Maria da Penha12, participaram desse Consórcio o Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA); Advocacia Cidadã pelos Direitos 
Humanos (ADVOCACI); Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento (AGENDE); 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA); Comitê Latino-americano e 
do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/BR); e Assessoria Jurídica e 
Estudos de Gênero (THEMIS), além de feministas e juristas especialistas no tema. 

O Projeto de Lei nº 4.559/2004, após muitos debates com o Legislativo, Executivo 
e a sociedade, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal. Logo, em 7 de setembro de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 
a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. 

A lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Desde então, é considerada 

11  Idem 9.
12  INSTITUTO MARIA DA PENHA (Brasil). Quem é Maria da Penha. Instituto Maria da Penha.
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pela Organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo 
no enfrentamento à violência contra as mulheres13 .

Ainda, conforme o Instituto Maria da Penha14,  “desde a sua criação, muitos 
projetos de lei tentaram enfraquecer a Lei Maria da Penha, mas, devido à ação conjunta 
de Maria da Penha com movimentos feministas e instituições governamentais, a lei nunca 
sofreu retrocessos.”

A Convenção do Belém do Pará15, ratificada pelo Estado brasileiro, dá embasamento 
à lei. Entretanto, no artigo 4º da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher16, está previsto expressamente o caráter 
de transitorialidade da lei, determinando “medidas especiais [...] destinadas a acelerar a 
igualdade de fato entre homem e mulher [...] cessarão quando os objetivos de igualdade, 
de oportunidade e tratamento forem alcançados”. Significa que quando essa igualdade 
for alcançada, não há mais necessidade da presente lei.

2.3 O objetivo e o objeto da lei

A Lei 11.340/06 traz expressamente os seus objetivos e já em seu artigo 1º estabelece 
que “esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher”, conforme a Constituição Federal e as Convenções Internacionais 
ratificadas pelo Estado brasileiro, tornando esses os seus principais objetivos. 

Já em seu artigo 5º, determina o objeto da incidência, pois declara que “para os 
efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 
ou omissão baseada no gênero”. Assim, esclarece que a Lei Maria da Penha não trata 
de todas as formas de violência doméstica, mas sim daquelas que se baseiam no gênero. 
Toda violência de gênero configura uma violência contra a mulher, mas o inverso não 
pode ser considerado verdadeiro.

A Lei, com seu objetivo definido no artigo 1º e com o objeto explicitado no artigo 
5º, declara a proteção de violência doméstica baseada no gênero. Apesar da clareza dos 
dispositivos, apenas no dia 05 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça decidiu17, em caráter inédito, que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para a 

13  UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) é o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher e no relatório Progresso das Mulheres no Mundo de 2008/2009, reconheceu a Lei Maria da Penha como 
uma das três legislações mais avançadas para enfrentamento da violência contra as mulheres no mundo.
14  Idem 10.
15  Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, “Convenção de Belém do 
Pará”. 9 de junho de 1994.
16  Adotada pela Resolução 34/180 da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 18.12.1979 e ratificada pelo Brasil em 
01.02.1984.
17  REsp. nº 1.977.124/SP



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

118

proteção de mulheres transexuais. Apesar da decisão valer somente para o caso do REsp 
1.977.124 - SP, pode abrir precedente para ser aplicada aos demais casos que tramitam no 
Poder Judiciário em todo o país.

Os incisos do artigo retromencionado alude os contextos em que a violência de 
gênero deve ser praticada: no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer 
relação íntima de afeto. 

Por fim, no artigo 7º da Lei há a complementação da questão, consolidando de 
forma exemplificativa as formas de violência doméstica, como sendo: violência física, 
psicológica, sexual, patrimonial e moral. Não sendo um rol taxativo, já que o caput do 
artigo se utiliza da expressão “entre outras”, possibilitando aos operadores do Direito 
enxergarem outras formas de violência diversa daquelas mencionadas.

3. DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A Lei nº 11.340/06 não criou tipos penais, apenas introduziu medidas protetivas 
a fim de preservar as vítimas das agressões e os próprios ofensores, criando Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Com o objetivo de coibir os crimes, a 
Lei teve penas previstas baseadas em questão de gênero, sendo elas sempre privativas de 
liberdade, como exposto a seguir.

O artigo 129 do Código Penal versa sobre o crime de lesão corporal, e a Lei 11.340 
acrescentou em seu § 9º a lesão corporal específica quanto à violência doméstica. A pena 
prevista para aquele que ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, que seja 
seu ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, além da possibilidade de 
ser alguém com quem conviva ou tenha convivido, é de detenção de três meses a três 
anos (§9º, art. 129, CP). Neste caso, a pena pode ser cumprida em regime semiaberto ou 
aberto.

Já no artigo 121 do mesmo diploma legal, é previsto no § 2º, incisos VI e VII, o 
crime de feminicídio, com pena de reclusão de doze a trinta anos. Como este crime é, sem 
dúvidas, mais grave, requer, portanto, um regime mais severo, dessa forma a pena deve 
ser cumprida em regime fechado, conforme o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Como visto, o Código Penal Brasileiro prevê dois tipos de penas privativas de 
liberdade: reclusão e detenção. Sobre elas, incide uma série de implicações, como o 
regime de cumprimento de pena a ser fixado na sentença condenatória.

Ambos os crimes citados preveem penas privativas de liberdade aos autores de 
lesão corporal e feminicídio. Dessa forma, há a possibilidade de três regimes prisionais 
para o cumprimento das penas privativas de liberdade: fechado, semiaberto e aberto.

O regime fechado é destinado àqueles condenados que cumprirão penas em 
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estabelecimento de segurança máxima ou média. Segundo o artigo 33, §2º, alínea “a” 
do Código Penal, o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la 
em regime fechado. Por meio do INFOPEN18, o Departamento Penitenciário Nacional 
apresentou, em junho de 2017, um relatório que 43,57% das pessoas presas no Brasil são 
sentenciados em regime fechado. Em contrapartida, o mesmo levantamento apresenta 
que apenas 24,15% dos estabelecimentos prisionais estão destinados ao cumprimento 
desse regime. Esse número reduzido reflete a atual realidade do cárcere, a superlotação 
devido à falta de vagas prisionais, evidenciado pelo mesmo informativo que revela que 
todas as Unidades da Federação exibem taxas de ocupação superiores a 100%. 

Segundo a Lei de Execução Penal19, dá-se o nome de prisão em regime semiaberto 
à pena de prisão cumprida em colônia agrícola, industrial ou similares (LEP, artigo 91). 
O benefício desse tipo de prisão é dado àquele condenado não reincidente, cuja pena 
seja superior a quatro anos e não exceda a oito. Porém, com os dados obtidos pelo o 
INFOPEN20, nota-se a escassez desse tipo de estabelecimento, com apenas 7,56% de 
estabelecimentos penais destinados originariamente a esse regime para 16,72% presos 
condenados em regime semiaberto. Como exceção, há uma solução alternativa, em que o 
judiciário pode conceder prisão domiciliar a esses condenados.21

Por fim, o regime aberto é considerado o mais brando e é aquele onde a execução 
da pena será cumprida em casa de albergado ou em estabelecimento adequado (LEP, 
artigo 93). Ele pode ser aplicado desde o início do cumprimento da pena a condenados 
não reincidentes, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos. Em cada região deveria 
haver pelo menos uma casa de albergado, não apenas para acomodar os presos, mas 
também para servir de local adequado para cursos e palestras (LEP, artigo 95). Entretanto, 
no relatório do Departamento Penitenciário Nacional, mais da metade das Unidades 
Federativas declarou não dispor de estabelecimento adequado para fins de cumprimento 
de pena em regime aberto. Na realidade, apenas 1,86% dos estabelecimentos foram criados, 
originariamente, destinados ao cumprimento de pena em regime aberto22. A solução para 
o judiciário é, muitas vezes, converter em prisão domiciliar e, excepcionalmente, conceder 
o livramento condicional.

Acontece que, apesar de todos os regimes privativos de liberdade terem o intuito 
de coibir agressões e punir os agressores, no caso de violência doméstica a alternativa 

18  Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento nacional de informações penitenciárias, 2017, p. 14 s.
19  Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 11 de julho de 1984. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm >. Acesso em: 08 out. 2019.
20  Idem 16.
21  STF, 1ª Turma, HC nº 96.169/SP, rel. Marco Aurélio, DJ 9-10-2009. Disponível em: < https://stf.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/5418326/habeas-corpus-hc-96169-sp >. Acesso em: 28 nov. 2019
22  Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento nacional de informações penitenciárias, 2017, pág. 23.
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mostra-se totalmente ineficaz. Diz-se isso, pois o encarceramento dos criminosos, em 
geral, apresenta um alto nível de reincidência, e no caso da violência íntimo-afetiva, é um 
risco que as mulheres não devem enfrentar.

4. PENAS ALTERNATIVAS

As penas alternativas foram instruídas, no Brasil, por meio do Decreto-Lei nº 
2.848/40, atual Código Penal, após os juristas e legisladores reconhecerem a falência das 
penas privativas de liberdade em cumprir seus objetivos. 

Considerando que o nosso país possui estabelecimentos prisionais praticamente 
medievais, que são o resultado do descaso estatal e da falta de investimento ao longo de 
décadas, há que se ressaltar a importância das penas alternativas à prisão. Elas surgiram 
com um caráter mais humano, visando a eficiência e eficácia da lei penal: reeducar e 
ressocializar o infrator. 

Como penas substitutivas ao cárcere, surgem como uma solução para o sistema 
prisional, obrigando o Estado a atuar como pedagogo e educador dos indivíduos, 
possibilitando a transformação de criminosos em cidadãos sociáveis. 

O Código Penal vigente traz cinco penas restritivas de direito, apontadas como 
penas alternativas, que visam proporcionar aos condenados uma recuperação eficaz e 
sociável fora do âmbito prisional: 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 (CP, art. 43)23.

A prestação pecuniária (artigo 45, §1º, CP)24 “consiste no pagamento em dinheiro 
à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, 
de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior 
a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.” Entretanto, para que a pena privativa 
de liberdade seja substituída por uma prestação pecuniária, não há necessidade de ter 
ocorrido prejuízo material, podendo, portanto, ser aplicada nas hipóteses em que a vítima 
sofra dano moral.

A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada à 
legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto 
– o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente 
ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Isso não impede que a vítima, seus 
herdeiros ou representante legal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

23  BRASIL. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 7 de dezembro 
de 1940.
24  Idem. 21
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promova execução, no juízo cível, para o efeito de reparação do dano, nos termos do 
artigo 63 do Código de Processo Penal.

A terceira pena prevista como alternativa à prisão é a limitação de fim de semana, 
conforme o artigo 48 do Código Penal, essa pena consiste na obrigação do condenado 
a permanecer aos sábados e domingos por cinco horas diárias, em casa de albergado ou 
outro estabelecimento adequado25. Caberá ao juiz de execução determinar a intimação do 
condenado, sendo que a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.

Durante esse período na casa de albergado ou outro estabelecimento, poderão ser 
ministrados ao condenado cursos e palestras, além de atividades educativas (artigo 48, 
parágrafo único, CP e artigo 152 da Lei de Execução Penal). Por fim, é responsabilidade 
do estabelecimento encaminhar, mensalmente, ao juiz da execução a ausência ou falta 
disciplinar do condenado.

Essa modalidade requer atenção especial, como destacou Maurício Antônio 
Ribeiro Lopes:

Mais do que uma mera restrição de direitos, tal modalidade de pena é 
autêntica restrição de liberdade que toma o nome e a categoria de prisão 
descontínua, porque o condenado fica privado da liberdade durante o 
período da sua execução. Claro que, em compensação, não há perdas 
dos vínculos profissionais, sociais, familiares etc., além de evitar o 
contato deletério do cárcere. Esta pena tem uma finalidade notadamente 
educativa, prevendo que durante o seu cumprimento o albergado poderá 
receber cursos, palestras ou, ainda, realizar quaisquer outras atividades 
educativas. Essa previsão tem a finalidade de aproveitar positivamente 
o tempo que o albergado permanece no estabelecimento e, além de 
atribuir-lhe atividades educativas, o que está em consonância com os 
objetivos reeducadores da sanção penal, evita que o apenado permaneça 
inativo durante tantas horas e meio a tantas pessoas igualmente 
condenadas.26

Também há a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade por 
prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, que consiste na atribuição 
de tarefas gratuitas ao condenado, que serão por ele levadas a efeito em entidades 
assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em 
programas do estado ou comunitários, sendo que as tarefas que lhe forem designadas 
devem estar de acordo com as suas aptidões, devendo ser cumprida à razão de uma hora 
de tarefa por dia de condenação, de modo que não prejudique sua jornada normal de 
trabalho (artigo 46, §§1º, 2º e 3º, Código Penal)27. Entretanto, apesar do artigo se referir a 

25  Idem. 21
26  LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Penas restritivas de direito, p. 392.
27  BRASIL. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 7 de dezembro 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

122

uma hora de trabalho diário, entende-se que esse tempo trata-se do mínimo, permitindo, 
por vontade do condenado, abreviar a execução da pena, se assim desejar. A prestação de 
serviços à comunidade só poderá ser aplicada às condenações superiores a seis meses de 
privação de liberdade (artigo 46, caput, do CP).

Ainda há que se falar na possibilidade da interdição temporária de direitos, que 
o Código Penal prevê no artigo 47, o novo dispositivo que foi acrescentado pela Lei 
nº 12.550/11, com cinco formas de interdição temporária de direitos, como sendo: I – 
proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo; 
II – proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação 
especial, de licença ou autorização do poder público; III – suspensão de autorização ou 
de habilitação para dirigir veículos; IV – proibição de frequentar determinados lugares e 
V – proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos.

Importante ressaltar que a duração da interdição temporária de direitos será a 
mesma da pena privativa de liberdade substituída (CP, artigo 55). Por isso é chamada de 
“interdição temporária”.

Por fim, há a pena de multa, esta é uma das três modalidades de penas cominadas 
pelo Código Penal. Consiste no pagamento ao Fundo Penitenciário de quantia fixada na 
sentença e calculada em dias-multa, atingindo o patrimônio do condenado. Quanto ao 
foco do estudo, não é de interesse falar sobre esse tipo de pena, visto que seria inviável 
e ofensivo condenar o agressor com o pagamento de multa. Tal procedimento seria 
um retrocesso a Lei nº 11.340/95, trata-se de uma ofensa à vítima o agressor pagar 
patrimonialmente pelos atos de violência.

5. PONDERAÇÃO
O fracasso das penas privativas de liberdade e das penas alternativas se mostram 

cada vez mais perigosas perante as vítimas da Lei Maria da Penha e a toda a sociedade. 
É fato que a Lei em questão possibilitou as mulheres o conhecimento sobre os seus 
direitos, mas, infelizmente, não foi o suficiente para inibir a atitude ilícita e a reincidência 
dos agressores.

É consensual que a crise da pena privativa de liberdade não é atual. Experimentada 
por séculos, resultou em fracasso, principalmente a pena de curta duração28. Entretanto, 
foi Liszt que disseminou a ideia de desprisionalização, afirmando que, dentre as medidas 
sancionatórias, a pena privativa de liberdade deveria ser a última razão29.

Segundo Michel Foucault, em seu livro Vigiar e Punir,

de 1940.
28  CHOUKR, Fauzi Hassan. Penas alternativas, 2000 (2010, p. 341-342).
29  PIMENTEL, Manoel Pedro. O crime e a pena na atualidade, 1983. p. 161.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

123

[...] as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, 
multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos 
permanece estável, ou, ainda pior, aumenta; [...] a detenção provoca a 
reincidência: depois de sair da prisão, têm-se mais chance que antes de 
voltar para ela, os condenados são, em proporção considerável, antigos 
detentos; [...] as condições dadas aos detentos libertados nos condenam 
fatalmente à reincidência: porque estão sob a vigilância da polícia, 
porque têm designação de domicílio, ou proibição de permanência.30

Apesar da sociedade entender que a prisão do agressor é o modo mais eficaz de 
punição e inibição dos crimes de violência doméstica, a realidade é totalmente diferente.

Os dados são alarmantes, só no 1º trimestre de 2019, os casos de feminicídios 
aumentaram 76% em São Paulo, comparado ao mesmo período do ano anterior.31 Além 
disso, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou em julho de 2020 que na cidade 
de Natal, a variação da taxa do ano de 2019 para 2020 de lesão corporal dolosa, em caso 
de violência doméstica, aumentou 215,5%32. Ainda, foi levantado que apenas 10% das 
mulheres que foram vítimas de agressão procuraram a delegacia33, apesar do número real 
ser desconhecido, a proporção é muito preocupante.

Como já exposto, a pena para o crime de lesão corporal em caso de violência 
doméstica é de detenção, de três meses a três anos (CP,129, §9º), iniciando o seu 
cumprimento em regime aberto ou semiaberto. Já no crime de feminicídio, a pena 
cominada é de reclusão de doze a trinta anos (CP, 121, §2º, VI e VII), com o regime inicial 
fechado. É evidente que tais penas não amedrontam o agressor, conclusão possível por 
meio da análise do número crescente de casos no país, além do percentual de reincidência.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou em seu 15º Anuário que o 
número de feminicídio aumentou 0,7% no país do ano de 2020 em relação ao ano de 201934. 
O número também aumenta quando analisamos o número de vítimas de feminicídio 
durante o período pandêmico, que subiu de 1.330 casos, em todo o país, para 1.350 em 
relação ao mesmo período35. O preocupante desse número é que, devido à pandemia 
da COVID-19, muitas mulheres diminuíram o número de denúncias, justamente por 
estarem mais próxima do agressor e terem dificuldade para denunciar. O anuário também 
divulgou que houve uma chamada de denúncia de violência doméstica a cada minuto no 
país, totalizando 694.131 casos.

30  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. p. 259-262.
31  ACAYABA, Cíntia; ARCOVERDE, Léo. Casos de feminicídio aumentam 76% no 1º trimestre de 2019 em SP. G1, 
29 abr. 2019.
32  FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 15° Anuário Brasileiro de Segurança Pública. p. 90-125.
33  Idem 30
34  Idem. 30
35  Idem. 30
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Segundo pesquisa de Alice Bianchini, doutora em Direito Penal, em 2009, a taxa 
de reincidência em casos de violência contra a mulher era de 58% no estado de São Paulo 
e de 70% no Brasil36. Entretanto, com a análise de tais dados, criaram-se novas medidas 
para evitar a reincidência do agressor. O Grupo de Homens Reflexivos foi uma dessas. 
Em Natal, Rio Grande do Norte, o grupo já funciona há mais de 3 anos e conta com mais 
de 168 egressos, apresentando um número de reincidência zero37. 

Entretanto, é o texto expresso da súmula 588 do STJ: “a prática de crime ou 
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos”. Trata-se, desde logo, de uma súmula totalmente taxativa, visto que impossibilita 
a aplicação de pena alternativa restritiva de direito, como o comparecimento à um 
tratamento psicossocial, quando se trata de crime de violência doméstica.

Com essa vedação da súmula, torna-se impossível uma solução alternativa aos 
crimes e contravenções de violência contra a mulher, ferindo o princípio da ultima ratio 
e da individualização da pena. Pois, ao impossibilitar a pena restritiva de direitos e, 
obviamente, ser incabível a pena de multa, a única que pode ser imposta é a pena privativa 
de liberdade. 

Desse modo, apesar de cada caso ter sua peculiaridade, o sujeito agressor será 
julgado e, caso condenado, estará sempre diante do mesmo tipo de pena, que é a privativa 
de liberdade. 

É evidente que as penas alternativas também devem ser criticadas, afinal há 
uma grande utopia sobre sua eficácia e eficiência. As penas mais brandas sempre são 
convertidas em penas restritivas de direito, mas com isso há a falta de ressocialização do 
indivíduo devido, principalmente, à sensação de impunidade. 

O relatório de pesquisa do IPEA sobre A Aplicação de Penas e Medidas 
Alternativas (2015)38 constatou que “a legislação deixa ao arbítrio do juiz avaliar se a 
substituição é adequada, considerando tanto o crime, no que se refere aos motivos e 
circunstâncias, quanto o perfil do réu, por sua culpabilidade, antecedentes, conduta social 
e personalidade”. Além disso, o relatório informou que:

Historicamente, nota-se que, diante dos problemas enfrentados pelo 
sistema de justiça criminal brasileiro, as alternativas penais têm sido 
apresentadas como uma das principais apostas na reforma do sistema, 
iniciada com a Lei no 7.209/1984. Em síntese, nessa reforma já se 

36  BIANCHINI, Alice. Campanha AD - não violência contra a mulher: centros de educação e reabilitação de 
agressores. Jus Brasil, 2012.
37  Brasil. Conselho Nacional do Ministério Público. Violência contra a mulher: um olhar do Ministério Público 
brasileiro / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2018. p. 37
38  IPEA. A Aplicação de Penas e Medidas Alternativas: Relatório de Pesquisa, 2015, pág. 86-89
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apontavam os males do cárcere (alto custo, tratamento e condições 
penais quase sempre inadequados e perniciosos, e ineficácia para 
delinquentes habituais) e se defendia a utilização da pena privativa de 
liberdade em casos de “reconhecida necessidade”, para “delinquentes 
com periculosidade” e crimes mais graves. Também se previa que, 
caso a experiência com a implantação de penas alternativas viesse a 
ser aprovada, novas alterações legais poderiam ser feitas. O avanço na 
legislação penal segue a linha do direito penal mínimo, recebido pela 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Segundo esta corrente, a 
prisão é o último recurso a ser empregado, vislumbrando-se, inclusive, 
a possibilidade de sua extinção no futuro. Em termos práticos, um 
dos principais objetivos da política criminal seria reduzir ao mínimo a 
aplicação das penas restritivas de liberdade.39

A Súmula do STJ vai em direção contrária à legislação penal, que segue o direito 
penal mínimo, como descrito no relatório do IPEA. Impossibilitando, portanto, a 
melhoria das penas alternativas, inclusive em relação a sua eficácia e eficiência, além de 
agravar a situação dos cárceres brasileiros ao restringir a pena exclusivamente às privativas 
de liberdade.

No ano de 2010, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a expressão 
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, no julgamento definitivo do Habeas 
Corpus 97.256/RS, em relação ao artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.34340 (Lei de Drogas). 
O relator, ministro Ayres Britto, sustentou que o legislador não pode restringir o poder 
de o juiz estabelecer a pena que acha mais adequada para os casos que julga.

A súmula, objeto de presente estudo, impossibilita, da mesma forma, a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na prática de crime ou contravenção 
penal contra a mulher no ambiente doméstico. 

Entretanto, o próprio Superior Tribunal Federal declara que a impossibilidade de 
conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito é inconstitucional, 
por ser uma ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, prevista no 
inciso XLVI, art. 5º da Constituição Federal. Além de ressaltar:

As penas restritivas de direito são, em essência, uma alternativa 
aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do 
cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de 
penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se 
num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a 
pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função 
retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As 

39  Idem. 36
40  Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 97.256/RS. Paciente: Alexandre Mariano da Silva. Relator: 
Min. Ayres Britto. Brasília, 01 de setembro de 2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=617879>
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demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da 
retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 
natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo 
de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 
socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.41

Por óbvio, trata-se de duas leis completamente distintas, mas o objetivo aqui é 
demonstrar que as penas restritivas de direito possuem sua eficácia e eficiência perante a 
ressocialização e, ao mesmo tempo, à punição do indivíduo.

O que, todavia, deve ser vedado, é a impossibilidade de substituir uma pena por 
outra, visto que a presunção de uma situação fática não é uma verdade indemonstrável 
ou uma afirmativa que não pode ser debatida pela análise das circunstâncias fáticas, com 
singularidades de cada caso.

Dada a complexidade da atual sociedade e das suas relações, é impossível que 
o legislador possa prever toda e qualquer situação a que uma norma incidirá. Cabe ao 
julgador, mediante a reconstrução do caso concreto, indicar quais das normas válidas 
são adequadas para reger a espécie, operação que depende de análise de todos os fatos 
relevantes para o direito.

6. SOLUÇÃO ALTERNATIVA

Em busca de uma solução para evitar a reincidência do agressor, protegendo a vítima 
e a sociedade, a que se mostrou mais viável foi a promoção de educação e responsabilização 
dos agressores, com maior condição de garantia de eficácia e efetividade42, como bem 
expressa Dias, taxativamente: “Só deste modo se poderá dar um basta às diversas formas 
de violência cometidas contra a mulher de forma tão reiterada e há tanto tempo. Ninguém 
duvida que a violência doméstica tem causas culturais, decorrentes de uma sociedade 
que sempre proclamou a superioridade masculina, assegurando ao homem o direito 
correcional sobre a mulher e os filhos”.43

A sugestão de possibilitar ao agressor um tratamento psicoterapêutico a fim de 
prevenir a reincidência em casos de violência e possibilitar a mudança de valores culturais 
da sociedade só poderia ser proposta por meio de um projeto de lei, visto que a súmula 
barra a restritiva de direitos. 

Em 2015, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou 
uma audiência pública, a fim de debater sobre as iniciativas de reeducação de homens 

41  Idem 38
42  Brasil. Conselho Nacional do Ministério Público. Violência contra a mulher: um olhar do Ministério Público 
brasileiro / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2018. p. 47
43  DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça; Ed. RT; 2007. p. 139
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autores de violência doméstica e familiar contra a mulher44.
As experiências bem-sucedidas relacionadas à participação dos autores em cursos 

e encontros, em que refletem temas como identidade de gênero, machismo, assunção de 
responsabilidade por seus próprios atos, entre outros, foram compartilhadas.

Alguns estados já contam com programas em pleno funcionamento, como São 
Paulo (projeto Tempo de Despertar), Rio Grande do Norte (Grupo Reflexivo de Homens: 
por uma atitude de paz) e Mato Grosso (Lá em Casa quem Manda é o Respeito)45.

A maior conquista dessas ações são os baixos índices de reincidência dos agressores, 
aliados ao seu potencial para provocar mudanças significativas nas vidas desses homens, 
principalmente relacionado a ressignificação de seus papéis.

Posteriormente, em 2016, a Comissão de Direitos Humanos (CDH), realizou 
a proposta de projeto de lei (PSL 9/2016), que foi aprovada pelo Senado. Essa trazia 
uma das grandes inovações no enfrentamento à violência de gênero: os programas de 
reeducação dos homens que praticam atos ofensivos à integridade das mulheres46. O 
projeto foi uma das recomendações da avaliação feita pelo próprio colegiado sobre a 
política pública a cargo do governo federal e buscava ampliar o artigo 23 da Lei 11.340/06, 
para estabelecer que o juiz, quando necessário e sem prejuízo de outras medidas, poderia 
determinar a frequência a centros de educação e de reabilitação para os agressores47. Mas, 
a votação na Câmara de Deputados nunca ocorreu, findando o prazo para aprovação do 
presente projeto.

Em 2020, o Presidente da República sancionou a Lei 13.984/20, que altera o artigo 
22 da Lei 11.340/06, para estabelecer como medidas protetivas de urgência a frequência 
do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial, que 
passou a entrar em vigor na data da publicação, dia 03 de abril de 202048.

Com essa conquista, a reeducação e a ressocialização do agressor já podem começar 
antes da investigação preliminar, se requerida pela vítima e decretada pela autoridade 
judicial, e também após a instauração do processo penal. Caso o indivíduo descumpra 
a decisão judicial, é possível a execução da multa imposta, a decretação de sua prisão 
preventiva (CPP, art. 313, III) e responderá pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 
11.340, com detenção de três meses a dois anos para quem descumprir decisão judicial 
que defere medida protetiva de urgência.

44  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. Projeto de Lei do Senado n° 9, 
de 2016. Senado Federal, 2 fev. 2016.
45  Idem 42
46  TRATAR o agressor, solução inovadora. Em discussão, ano 7, n. 27, 1 maio 2016.
47  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. Projeto de Lei do Senado n° 9, 
de 2016. Senado Federal, 2 fev. 2016.
48  BRASIL. Lei nº 13.984, de 3 de abril de 2020. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L13984.htm#art2 >
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Desse modo, a exigência ao comparecimento ao centro de educação e recuperação 
ou ao acompanhamento psicossocial individual ou em grupo de apoio é a melhor 
alternativa, tanto para o agressor, quanto para a vítima, que terá seus direitos garantidos, 
caso o mesmo descumpra a medida imposta. 

Segundo as Delegadas de Polícia Larissa Mascotte, titular da Delegacia Especializada 
de Atendimento a Mulher de Belo Horizonte/MG, e Ana Paula Balbino, Delegada de 
Polícia Especial do Estado de Minas Gerais, ao tratar dos novos tipos de medida protetiva 
da Lei Maria da Penha, discorrem que: 

O comparecimento dos agressores deste tipo de violência em cursos 
e grupos de reflexão que abordam temática relativas à identidade de 
gênero, masculinidade tóxica, machismo, assunção de responsabilidade 
por seus atos, entre outros, é um método reconhecido para coibir, 
prevenir e reduzir a reincidência da violência doméstica contra a mulher. 
Além disso, tende a ocasionar mudanças significativas nas vidas desses 
homens e de suas companheiras, sobretudo na ressignificação de seus 
papéis e eliminação de padrões tóxicos, acarretando a consequente 
redução dos índices de reincidência e acionamento das vias policiais por 
parte das vítimas.
Isso porque a condenação do agressor de forma isolada não se mostra 
suficiente para quebrar o ciclo da violência, já que 65% (sessenta e cinco 
por cento) dos casos relativos a violência doméstica e familiar são de 
autores reincidentes.49

O objetivo da nova Lei é o aumento da participação dos agressores nos grupos 
reflexivos, o que já ocorreu, segundo o Ministério de Justiça e Segurança Pública, entre o 
ano de 2019 e 2020, com uma taxa de 39%50.

Outra alternativa é que as novas medidas protetivas de urgência poderiam, também, 
ser estendidas à pena acessória, que é aplicada simultaneamente a uma pena principal, ou 
à pena restritiva de direito, considerando-se que a prestação pecuniária, se aceita pelo 
beneficiário, poderá consistir em prestação de outra natureza (CP, art. 45, §2º).

Desse modo, tanto os agressores que tiveram uma medida de urgência decretada 
contra si quanto os que não tiveram, pela sentença, teriam o benefício ao tratamento 
psicossocial e aos programas de reeducação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terrível história da Maria da Penha fez com que milhões de mulheres, hoje, 

49  MASCOTTE, Larissa; BALBINO, Ana Paula. Lei 13.984/20: As novas medidas protetivas da Lei Maria da Penha. 
Supremo Concursos, 2020.
50  Idem 45



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

129

tenham reconhecidos os seus direitos. Ao reconhecerem, buscaram cada vez mais o 
amparo jurídico-legal, confiando no estado para se ver livre de agressões e ameaças.

Contudo, as penas inicialmente impostas aos agressores se mostraram ineficazes 
e surgiu um sentimento de impunidade em relação aos crimes praticados contra a 
mulher. Infelizmente, a legislação não conseguiu diminuir o número de casos e nem a sua 
reincidência.

Conforme demonstrado, a súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça foi taxativa 
quanto “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou 
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos”.

Entretanto, como demonstrado, a súmula resbala na norma constitucional do 
princípio da individualização da pena, de tal maneira que não permite ao juiz analisar o 
caso concreto e escolher a melhor aplicação de pena, possibilitando uma eficaz retribuição, 
punição e ressocialização do infrator.

Ao atingir o princípio da ultima ratio, a Corte do Superior Tribunal de Justiça fere 
o Estado Democrático de Direito, que em regra visa reprimir apenas o necessário em 
total consonância com a Constituição Federal de 1988, de forma que a decisão proferida 
na súmula 588 segue a prima ratio, contrário ao adotado pelo legislador na Magna Carta 
Brasileira.

E mais, o presente estudo demonstrou que, mesmo com o advento da Lei 11.340/06 
e com a decisão do Superior Tribunal Justiça, os números de lesões corporais e feminicídio 
não diminuíram, mas aumentaram e, ainda, tiveram uma alta taxa de reincidência.

O fato é que o endurecimento das penas não inibe os agressores de cometerem os 
respectivos crimes. Além disso, quando penalizado, a taxa de reincidência é tamanha que 
as vítimas voltam a ser agredidas e, em piores casos, até mortas.

Desse modo, mostrou-se eficaz em vários entes federativos os grupos reflexivos 
de agressores, com atendimentos psicossociais individuais ou em grupos, que debatem 
sobre diversos assuntos a fim de evitar a reincidência e o comportamento agressivo.

No início de abril de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro sancionou uma nova Lei 
que adiciona às medidas protetivas de urgência a frequência do agressor ao centro de 
educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial, aumentando, dessa forma, a 
conscientização a respeito do tratamento alternativo.

O estudo busca realizar a reflexão quanto ao desencarceramento do agressor, 
visivelmente ineficaz no instituto em questão, não com o intuito de promover uma 
impunidade, mas com a correta decisão de promover a reflexão de seus atos, respeitando 
também os seus direitos humanos como cidadão e evitando que a situação criminosa 
se repita, cuidando de modo eficaz da vítima, de futuras possíveis vítimas, do próprio 
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indivíduo e da sociedade.
A conscientização da população e do legislativo acerca do assunto é de fundamental 

importância para a aprovação de um novo projeto de lei que possa vir a ser proposto. 
Dessa forma, com a vigência de uma alteração legislativa que possibilitaria ao agressor 
frequentar centros de reeducação e reabilitação durante o cumprimento da pena principal 
ou como pena restritiva de direito, as taxas de reincidência diminuiriam, refletindo em 
menos vítimas e maior garantia aos direitos da mulher, da família e da sociedade. 

O resultado do debate, conscientização e novas leis afetariam toda a sociedade, 
não só aquelas mulheres que foram agredidas anteriormente, mas também se preveniria 
novos crimes e vítimas, além de preservar a família dessas e a do próprio agressor, 
ressignificando o papel do homem e da mulher na comunidade e no Estado Brasileiro.

REFERÊNCIAS 

ACAYABA, Cíntia; ARCOVERDE, Léo. Casos de feminicídio aumentam 76% no 1º 
trimestre de 2019 em SP. G1, 29 abr. 2019. Disponível em: https://bityli.com/ZCHIVIKIK. 
Acesso em: 30 set. 2019.

BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei 11.340/2006: aspectos assistenciais, 
protetivos e criminais da violência de gênero. São Paulo: Saraiva. 2013. – (Coleção saberes 
monográficos)

BIANCHINI, Alice. Campanha AD - não violência contra a mulher: centros de educação e 
reabilitação de agressores. Jus Brasil, 2012. Disponível em: https://bityli.com/ziBPEPSsr 
Acesso em: 30 nov. 2019.

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Violência contra a mulher: um olhar 
do Ministério Público brasileiro / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: 
CNMP, 2018. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. nº 1977124 - SP. Recorrente: Ministério Público 
do Estado de São Paulo. Recorrida: L A DA S F. Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. Brasília, 
DF, 05 de abril de 2022. Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 2022.

BRASIL.  Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, 
Brasília – DF, 7 de dezembro de 1940. Disponível em: https://bityli.com/bq73m Acesso 
em: 08 out. 2019.

BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 11 de 
julho de 1984. Disponível em: https://bityli.com/PlxLsm. Acesso em: 08 out. 2019.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 7 de 
agosto de 2006. Disponível em: https://bityli.com/iDc4mA. Acesso em: 02 de outubro de 
2019.

BRASIL. Lei nº 13.984, de 3 de abril de 2020. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 3 de 
Abril de 2020, Edição extra-B. Disponível em: https://bityli.com/sauEWCBHJ



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

131

BRASIL. SUPREMO afasta a proibição de progressão de regime nos crimes 
hediondos. Notícias STF, 23 fev. 2006. Disponível em: https://bityli.com/DpBmqoNZL. 
Acesso em: 30 set. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 97.256/RS. Paciente: Alexandre 
Mariano da Silva. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília, 01 de setembro de 2010. Disponível 
em: https://bityli.com/AmstWzSK. Acesso em: 30 set. 2020

CAMPOS, Maria Elza. Lei Maria da Penha – Conquista histórica das mulheres brasileiras. 
Conselho Regional de Serviço Social do Paraná – 11ª Região. 07 de agosto de 2009. Disponível 
em: https://bityli.com/MKSjWhPBL Acesso em: 28 nov. 2019

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 588 - STJ. Dizer o Direito, 21 set. 2017. 
Disponível em: https://bityli.com/wzHNWELLY. Acesso em: 30 set. 2019.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. Projeto 
de Lei do Senado n° 9, de 2016. Senado Federal, 2 fev. 2016. Disponível em: https://bityli.
com/oHjUHqISI. Acesso em: 1 dez. 2019.

COSTA, André de Abreu. Breves comentários à Súmula 471, do STJ: sobre a progressão 
de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade nos crimes hediondos e 
assemelhados. Conteúdo Jurídico, 21 abr. 2011. Disponível em: https://bityli.com/
UYnpqTPKv. Acesso em: 30 set. 2019.

DA SILVA, Regina Beatriz Tavares. Onde esta a causa do aumento da violência 
doméstica. Estadão, 13 mar. 2019. Disponível em: https://bityli.com/rgMSDIvtD. Acesso 
em: 30 set. 2019.

FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 13° Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública.  Fev. 2019. Disponível em: https://bityli.com/YMvyPdgVr Acesso 
em: 30 nov. 2019.

FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 15° Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública.  Mar. 2022. Disponível em: https://bityli.com/ucZfG86 . Acesso em: 
07 mar. 2022.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 
42. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

FRANCO, Luiza. Violência contra a mulher: novos dados mostram que ‘não há lugar seguro 
no Brasil‘. BBC News Brasil, São Paulo, 26 fev. 2019. Disponível em: https://bityli.com/
tOwNTearS. Acesso em: 30 set. 2019.

INSTITUTO MARIA DA PENHA. Quem é Maria da Penha. 2018. Disponível em:  
https://bityli.com/VqTPNV Acesso em: 1 out. 2019.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. A Aplicação de Penas e Medidas 
Alternativas: Relatório de Pesquisa. IPEA, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://
bityli.com/hgGGFOMDj. Acesso em: 1 dez. 2019

LIBÓRIO, Bárbara. A violência contra a mulher no Brasil em cinco gráficos: Dados do 
Ministério da Saúde mostram como aumentaram as notificações de agressões físicas, violência 
psicológica, estupro marital, assédio no trabalho e uso de armas de fogo. Época, 8 mar. 2019. 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

132

Disponível em: h https://bityli.com/zrghppdvf. Acesso em: 30 set. 2019

LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro; DOTTI, Rene Ariel. Penas restritivas de direitos: 
retrospectiva e análise das novas modalidades. São Paulo: RT, 1999.

MASCOTTE, Larissa; BALBINO, Ana Paula. Lei 13.984/20: As novas medidas protetivas 
da Lei Maria da Penha. Supremo Concursos, 13 abr. 2020. Disponível em: https://bityli.
com/UDlXhWrz. Acesso em: 25 abr. 2020.

PENHA, Maria da. Sobrevivi... posso contar. 2. ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2012.

PROGRESSÃO de regime prisional nos crimes hediondos: requisitos temporais antes e após 
a lei 11.464/2007: A edição da Lei 11.464/2007, que entrou em vigor em 29.03.2007, pôs 
fim a uma antiga controvérsia sobre a admissibilidade da progressão de regime nos crimes 
hediondos e assemelhados. Migalhas, 5 set. 2008. Disponível em: https://bityli.com/
jNSpFMDBc. Acesso em: 30 set. 2019.

ROMANO, Rogério Tadeu. Uma aplicação do princípio constitucional da individualização 
da pena. Jus, 1 out. 2018. Disponível em: https://bityli.com/bzmDFOgPd. Acesso em: 30 
set. 2019.

SÚMULA 588 do STJ anotada (violência doméstica). Canal Ciências Criminais, 15 abr. 
2019. Disponível em:  https://bityli.com/SaBsvwpV . Acesso em: 30 set. 2019.

TRATAR o agressor, solução inovadora. Em discussão, ano 7, n. 27, 1 maio 2016. Disponível 
em: https://bityli.com/FqstGM . Acesso em: 30 set. 2019.

Registrado em: 28.11.2022
Aceito em: 29.12.2022

Revista Jurídica Unigran



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

133


