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Relator no Supremo valida lei Maria da Penha 
mesmo sem denúncia da vítima COMENTE

Maurício Savarese 
Do UOL, em Brasília 

Iracema Chequer - 9.set.09/Folhapress

 

Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que inspirou 
a lei que leva seu nome

 Juíza aplica Lei Maria da Penha para 
proteger transexual agredido em Goiás 

 Executivo e Judiciário fecham convênio 
para impulsionar Lei Maria da Penha 

Relator de uma ação direta de 

inconstitucionalidade que trata da lei Maria 

da Penha, o ministro Marco Aurélio de Mello 

recomendou nesta quinta-feira (9) ao 

plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) 

que o mecanismo deve ser acionado mesmo 

que as mulheres vítimas de violência 

doméstica não denunciem seus agressores. 

Mais cedo, a mais alta corte do Brasil 

referendou a validade da legislação. O 

julgamento continua. 

 

Hoje, para ter validade, a lei exige uma 

representação da vítima contra o agressor. 

A ação de iniciativa da Procuradoria-Geral 

da República defende que a violência contra 

mulheres não é questão privada, mas sim 

merecedora de uma ação penal pública. Se 

a tese for aprovada pelo plenário do 

Supremo, o Ministério Público passará a ter 

a prerrogativa de denunciar agressores e as 

vítimas não poderão voltar atrás. 

 

Marco Aurélio afirmou que dados indicam 

90% de mulheres que desistem de 

processar seus agressores. Para o ministro, 

deixar a denúncia a cargo da vítima 

“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 violência”.

As exceções, de acordo com o relator, devem ser em lesões culposas, ou seja, acidentais. Os 

críticos da Maria da Penha alegam exatamente que ela fere o princípio da isonomia ao tratar a 

mulher de forma diferenciada. Os ministros devem avaliar ainda a autonomia política de cada 

Estado para definir os casos de agressão e firmar que a violência contra as mulheres seja 

equiparada a crimes menos danosos e com penas menores.
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