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Projetos que afetam a Lei Maria da Penha 
 
 
 

Proposição/autoria/ementa Tramitação Comentários 

PLS 592/2007 
Marcelo Crivella (PRB/RJ) 
Acrescenta parágrafo único ao art. 
16 da Lei nº 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), para instituir 
prazo de reflexão à renúncia de 
representação. 

(CCJ) 
Aguardando discussão 
do parecer de Almeida 
Lima (PMDB/SE), pela 
rejeição. 
29/05/2009 

Antes da LMP a mulher podia retirar 
a queixa na Delegacia e até no 
mesmo dia da ocorrência. Com a 
LMP, de acordo com o art. 16, só 
será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em 
audiência especial, antes do 
recebimento da denúncia e, ouvido 
o Ministério Público. Assim a 
mulher já tem o tempo para a 
reflexão. O artigo é claro, o 
problema que existe é desvios na 
sua aplicação. 

PL 390/2007 
Nilmar Ruiz (DEM/TO)  
Altera o Decreto-Lei nº 
2.848/1940 – Código Penal, e dá 
outras providências. Tipifica como 
homicídio qualificado o crime 
contra a mulher na condição de 
esposa ou companheira. 

(PLEN/CD) 
Tramitando em 
conjunto. Anexado ao 
PL 2632/2003, que 
aguarda discussão. 
03/09/2008 

O PL pretende alterar disposições 
no Código Penal que já foram 
previstas na LMP, de forma que 
torna a proposta inócua.  

PL 344/2007 
Solange Amaral (DEM/RJ) 
Acrescenta o § 9º-A ao art. 129 e 
o § 2º ao art.147 do Decreto-Lei 
nº 2.848/1940 – Código Penal. 
Aumenta a pena para os crimes 
de ameaça e de lesão corporal em 
que a vítima é mulher. 

(PLEN/CD) 
Tramitando em 
conjunto. Anexado ao 
PL 511/2003, que está 
anexado ao PL 
2632/2003, que 
aguarda discussão. 
03/09/2008 

O PL pretende alterar disposições 
no Código Penal que já foram 
previstas na LMP, de forma que 
torna a proposta inócua. 

PL 2431/2007 
Maria do Rosário (PT/RS) 
Dispõe sobre a inclusão, nos 
currículos escolares, de conteúdos 
e práticas que contribuam para o 
combate da violência doméstica 
contra a mulher, ampliando a 
efetividade da Lei Maria da Penha, 
Lei nº 11.340/2006, notadamente 
no tocante à implementação dos 
incisos V, VIII e IX de seu art. 8º. 

(CTASP) 
Aguardando discussão 
do parecer de Vanessa 
Grazziotin (PC do 
B/AM), pela 
aprovação. 
19/05/2009 

A LMP estabelece no art. 8º, inciso 
IX o destaque nos currículos 
escolares de todos os níveis de 
ensino do problema da violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher. O PL visa reforçar sua 
aplicação. 
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Proposição/autoria/ementa Tramitação Comentários 

PL 3047/2008 
Sandes Júnior (PP/GO)  
Altera a Lei nº 9.455/1997, que 
define os crimes de tortura. 
Define como crime de tortura o 
constrangimento com violência, 
em razão de discriminação de 
gênero, violência contra a mulher, 
agravando a pena quando o crime 
é cometido em decorrência de 
relações de parentesco, 
casamento ou união estável. 

(CCJC) 
Aguardando parecer 
de Flávio Dino (PC do 
B/MA). 
27/05/2008 

O PL torna crime de tortura a 
prática da discriminação e violência 
contra a mulher, medida esta 
inadequada e que foi discutida 
durante as audiências do projeto 
que originou a LMP. 

PL 3388/2008 
Dr. Talmir (PV/SP)  
Concede prioridade de tramitação 
para os processos relativos aos 
crimes de estupro, atentado 
violento ao pudor, violência 
doméstica e familiar. Altera o 
Decreto-Lei nº 2.848/1940 e a Lei 
nº 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha). 

(CCJC) 
Aguardando discussão 
do parecer de 
Bonifácio de Andrada 
(PSDB/MG), pela 
aprovação. 
25/11/2008 

O projeto altera a LMP para 
priorizar a tramitação dos 
processos decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar. A 
LMP já atendeu a preocupação ao 
criar os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra as 
Mulheres e ainda estabelecer que 
os processos terão prioridade nas 
varas criminais (Arts 14 e 33). 

PL 3423/2008 
José Linhares (PP/CE)  
Concede prioridade de tramitação 
para os processos relativos aos 
crimes de estrupro, atentado 
violento ao pudor, violência 
doméstica e familiar. Altera o 
Decreto-Lei nº 2.848/1940 e a Lei 
nº 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha). 

(CCJC) 
Tramitando em 
conjunto. 
Apensado ao PL 
3388/2008, que 
aguarda discussão do 
parecer de Bonifácio 
de Andrada 
(PSDB/MG), pela 
aprovação. 
25/11/2008 

Projeto igual ao anterior, ver os 
comentários feitos ao PL 
3388/2008. 

PL 3564/2008 
Íris de Araújo (PMDB/GO) 
Altera o art. 313 do Decreto-Lei 
nº 3.689/1941, Código de 
Processo Penal, a Lei n° 
11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), e acrescenta inciso ao 
art. 2° da Lei n° 8.072/1990, de 
modo a tornar mais célere e 
rigoroso o procedimento visando o 
julgamento de crimes praticados 
com violência contra criança, 
adolescente, idoso e deficiente. 

(CCJC) 
Tramitando em 
conjunto. 
Apensado ao PL 
3388/2008, que 
aguarda discussão do 
parecer de Bonifácio 
de Andrada 
(PSDB/MG), pela 
aprovação. 
25/11/2008 

O PL modifica a LMP para incluir as 
crianças, adolescentes, idosos e 
portador de necessidades especiais 
como beneficiários da Lei. Crianças, 
adolescentes e idosos contam com 
estatutos específicos para sua 
proteção e se a vítima de violência 
doméstica for do sexo feminino 
também já usufrui da LMP. 
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Proposição/autoria/ementa Tramitação Comentários 

PL 4367/2008 
Elcione Barbalho (PMDB/PA) 
Estabelece que o namoro 
configura relação íntima de afeto 
para os efeitos da Lei 
11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha). 

(CCJC) 
Aguardando 
designação de 
relatoria. 
17/06/2009 

Entendemos que o art 5º da LMP, 
define o que é violência doméstica 
e familiar contra as mulheres, já 
compreende o namoro (acabado ou 
não) como relação íntima de afeto, 
assim como a Convenção de Belém 
de Pará e os estudos sobre o tema. 
A divergência que há em algumas 
decisões judiciais não é suficiente 
para alterar a lei. O que precisa é 
enfatizar o conceito de violência 
doméstica e mais cursos de 
formação para os operadores do 
direito. 

PLS 156/2009 
Comissão de Juristas 
Reforma do Código de Processo 
Penal. 

(CESP/SF) 
Aguardando relatório 
parcial e geral. 
30/06/2009 

Este projeto incorpora em seu texto 
a Lei 9.099/95, e, por conseguinte, 
revoga todos os seus dispositivos 
penais. Em consequência, o projeto 
obsta penalmente a LMP, já que 
atinge seu art. 41. Se não haverá 
mais Lei 9.099 e se seus institutos 
serão incorporados por esta 
proposta, ficará sem aplicação o 
referido artigo da LMP. 

PL 5297/2009 
Dalva Figueiredo (PT/AP)  
Altera o art. 16 da Lei nº 
11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), para estabelecer que a 
ação penal nos crimes de 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher é pública e 
incondicionada. 

(CSSF) 
Aguardando 
designação de 
relatoria. 
17/06/2009 

O tipo de ação penal pública nos 
crimes de lesão corporal leve e 
culposa (agressão física) tem 
gerado divergência na 
jurisprudência. Entendemos que a 
LMP ao afastar a aplicação da Lei 
9.099/95 e aumentar a pena desse 
crime definiu que a ação é pública 
incondicionada (de iniciativa do 
Ministério Público e, por isso, não 
depende de representação da 
mulher). O PL estabelece que nos 
crimes previstos na LMP a ação é 
pública incondicionada, com 
exceção dos crimes de ameaça e 
lesão corporal leve e culposa. 
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Proposição/autoria/ementa Tramitação Comentários 

PL 5448/2009 
Gonzaga Patriota (PSB/PE)  
Cria mecanismos para coibir a 
violência contra o homem, nos 
termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, estabelece 
atendimento prioritário nos casos 
que menciona, e dá outras 
providências. 

(MESA/CD) 
Arquivada a pedido do 
autor.  
17/08/2009 
 

O PL propõe a criação de 
mecanismo para coibir a violência 
contra o homem. Copia parte da Lei 
Maria da Penha direcionando-a para 
a proteção dos homens e ainda 
estabelece algumas ações na área 
da saúde (que podem ser objeto de 
outro Projeto). Não há estudos e 
dados que sustentam a incidência 
da violência doméstica e familiar 
contra o homem. Os homens são 
afetados pela violência no âmbito 
publico. Além disso, todas as 
pesquisas nacionais e 
internacionais apontam para a 
mulher enquanto vítima da 
violência de gênero. Os poucos 
homens vítimas de violência 
doméstica podem acionar o Código 
Penal, a Lei 9099-95, isto é, os 
mecanismos já existentes. 

PL 5685/2009 
Gonzaga Patriota (PSB/PE)  
Cria o Estatuto de Saúde e 
Segurança Doméstica e Familiar 
do Homem e dá outras 
providências. Altera o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 1940 e a Lei nº 
7.210, de 1984. 

(CSSF) 
Aguardando 
designação de 
relatoria. 
18/08/2009 

Este projeto é semelhante ao 
anterior, porém o autor pretendeu 
dar maior visibilidade à proposta 
quando a eleva a categoria de 
Estatuto. Outra diferença é que foi 
invertida a disposição dos artigos e 
outras medidas pontuais. No geral, 
continua sendo desnecessária tal 
medida. 

 
 
 


