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RESUMO 

 

O presente estudo pretende discutir, mostrar e compreender a cerca da violência 
psicológica contra a mulher no âmbito doméstico e familiar no crime previsto no 
artigo 129 do Código Penal nos dias de hoje, apresentar noções gerais e o conceito 
do crime de lesão corporal previsto no art.129 do Código Penal, compreender a 
definição de saúde, especificamente o conceito de saúde mental e discorrer que à 
saúde de alguém não significa expressa e exclusivamente comprometer as suas 
aptidões físicas, mas também, de algum grau ou forma, desestabilizar, estremecer, 
abalar, atingir, desorganizar e afetar seu equilíbrio psíquico ou psicológico, bem 
como analisar, descrever e apresentar os impactos (consequências) da violência 
psicológica sofrida pela mulher e seus impasses na aplicação desta violência sofrida 
na tipificação do art. 129 do Código Penal no ordenamento jurídico brasileiro, mais 
especificamente no que tange a coleta de materiais, ou seja, na perícia psicológica 
para que seja comprovado o dano psíquico sofrido pela mulher. Não se deve 
esperar que as feridas marquem o corpo, porque às vezes elas são (in)visíveis e, no 
entanto, marca-se a alma, gerando consequências na saúde psicológica da mulher. 
E, entender a importância da interdisciplinaridade e do olhar multidisciplinar para 
ajudar a romper o ciclo de violência psicológica, ou seja, a relevância do diálogo dos 
operadores do Direito com outras profissões, dentre as quais, a psicologia e a 
psiquiatria para tipificar a violência psicológica e os danos causados na saúde 
mental da mulher. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica que visou 
compor e descrever um quadro teórico necessário à análise dos dados coletados. A 
partir das informações obtidas, pôde-se concluir que vivenciar uma relação violenta 
acarreta danos à saúde mental da mulher, traduzidos, principalmente, por 
constantes estados de tristeza, ansiedade, medo, entre outras doenças. 
  
Palavras-chave: Violência psicológica; Violência contra mulher; Lei Maria da Penha; 

Lesão corporal; Saúde mental. 
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ABSTRACT 

The present study intends to discuss, show and understand about the psychological 
violence against women in the domestic and family sphere in the crime foreseen in 
article 129 of the Criminal Code today, to present general notions and the concept of 
the crime of bodily injury foreseen in art .129 of the Criminal Code, to understand the 
definition of health, specifically the concept of mental health and to explain that one's 
health does not expressly and exclusively compromise one's physical abilities but 
also, to some degree or form, destabilize, shake, shake , to disorganize and affect 
their psychic or psychological balance, as well as to analyze, describe and present 
the impacts (consequences) of the psychological violence suffered by the woman 
and her impasses in the application of this violence suffered in the typification of art. 
129 of the Criminal Code in the Brazilian legal system, specifically in what concerns 
the collection of materials, that is, in the psychological expertise to prove the psychic 
damage suffered by the woman. One should not expect wounds to mark the body, 
because sometimes they are (in) visible and yet mark the soul, generating 
consequences in the psychological health of the woman. And, to understand the 
importance of interdisciplinarity and the multidisciplinary approach to help break the 
cycle of psychological violence, that is, the relevance of the dialogue of the legal 
operators with other professions, among them, psychology and psychiatry to typify 
psychological violence and the data on women's mental health. The methodology 
used was the bibliographical research that aimed to compose and describe a 
theoretical framework necessary for the analysis of the data collected. From the 
information obtained, it was possible to conclude that experiencing a violent 
relationship leads to damages to the mental health of the woman, translated, mainly, 
by constant states of sadness, anxiety, fear, among other diseases. 

Key-words: Psychological violence; Violence against women; Maria da Penha Law; 

Bodily injury; Mental health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei n.º 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha foi criada com 

a finalidade de proporcionar instrumentos para coibir e erradicar a violência 

doméstica e familiar contra a mulher e, por sua vez não cria tipos penais, muito 

embora indique as modalidades de violência em seu art. 7º, mas qualifica a vítima 

para que possa ou tente obter tutela diferenciada por parte do Estado, só que, além 

disso, a lei veio para evidenciar um problema grave da justiça brasileira: a 

sistemática conivência com crimes de violência doméstica e a falta de instrumentos 

legais que possibilitassem a rápida apuração e punição desses crimes, bem como a 

proteção imediata das vítimas. Diante dessa problemática busca-se demonstrar a 

possibilidade de criminalização da violência psicológica pura como crime de lesão 

corporal à saúde da vítima de violência doméstica com base no caput e §9º, do 

art.129, do Código Penal brasileiro, combinados com o art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.  

Mas e quando não há marcas físicas, o que ocorre? No presente estudo 

buscou-se além de discutir, mostrar e compreender a cerca da violência psicológica 

contra a mulher no âmbito doméstico e familiar no crime previsto no art. 129 do 

Código Penal nos dias de hoje, apresentar noções gerais e conceito do crime de 

lesão corporal previsto no art.129 do Código Penal, principalmente compreender a 

definição de saúde trazida no bojo do artigo referido em seu preceito primário, mais 

especificamente o conceito de saúde mental, bem como analisar os impactos 

(consequências) dessa violência sofrida pela mulher e seus impasses na aplicação, 

caracterização e identificação desta violência sofrida no âmbito doméstico na 

tipificação do art. 129 do Código Penal no ordenamento jurídico brasileiro, mais 

especificamente no que tange a prova de materialidade do crime, ou seja, na fase 

pericial para que seja comprovado o dano psíquico sofrido pela mulher. 

Uma vez que, a violência psicológica é a forma mais comum de agressão 

contra a mulher, a qual, a vítima pode ser levada ao seu extremo psíquico por meio 

de humilhações, ameaças, ironias, chantagens, insultos, perseguição, impedida a 

sair de casa, dentre outras ocorrências, a qual não há marcas visíveis dessa 

violência não física, que ocorre cotidianamente através até mesmo de atos sutis, de 

poder e submissão confundem e dificultam a percepção até mesmo para as próprias 

vítimas, minando seu bem-estar e sua autoestima e criando um estado de confusão 
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e incapacidade. Nesse ínterim, sua seriedade está associada à frequência e 

repetição da conduta violenta invisível aos olhos, ocorrida no ambiente doméstico. 

Entendeu-se que esse tipo de violência é a mais constante e contínuo e, 

talvez seja a menos denunciada, pois por diversas vezes as mulheres nem se dão 

conta de que agressões verbais, silêncios comprimidos e alongados, medos, 

controle e manipulações de atos e desejos são violência e deve ser denunciada, 

causando-se consequências e danos psíquicos que merecem e carecem de uma 

ótica por parte do Poder Judiciário e até mesmo das autoridades policiais 

competentes, consequências tais como: depressão, ansiedade, angústia, baixa 

autoestima, irritabilidade, depressão, sentimento de incapacidade e de culpa, perda 

de memória, diagnóstico de pânico e de fobias, comportamentos destrutivos, 

tentativa de suicídio.  

Para tanto, observou-se, evidentemente, a seriedade relacionada ao tema, 

sendo importante destacar que, embora haja ferramenta tipificada no corpo de delito 

previsto no art. 129 do Código Penal, ainda há muito que se trabalhar para que 

complexidade conceitual disposta no art.7º, inciso II da Lei Maria da Penha seja vista 

por um olhar mais multidisciplinar pelos operadores do direito, entendendo-se que se 

faz mister, a ajuda do ramo da psicológica bem como outros ramos e áreas, para 

que possa tornar o que ainda na contemporaneidade está tão imperceptível, mais 

visível.  

Desse modo, buscou-se tornar a violência psicológica mais perceptível e 

possível o seu enquadramento no crime de lesão corporal do art. 129 do Código 

Penal, sem cogitar a possibilidade de por ser o direito penal a última ratio, agir com 

tamanha indiferença quanto ao dano psíquico sofrido pela vítima de uma tutela já 

existente há mais de 10 (dez) anos pela Lei nº11. 340/06, uma vez que os danos 

causados e suportados pela mulher carecem de um olhar de não só os operadores 

de Direito, bem como outros ramos, como a Psicologia, Assistência Social e também 

a coletividade, as autoridades. Enfim, para o desenvolvimento do presente trabalho 

a metodologia de pesquisas bibliográficas foi utilizada, passeando-se em materiais já 

publicados, principalmente livros, revistas, teses bem como dissertações, o qual 

apresentou autores e suas respectivas teses. 
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2. DO CRIME PREVISTO NO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL E O BEM JURÍDICO 

TUTELADO: 

 

Indispensável faz-se, para melhor entendimento lapidar a definição legal do 

crime de lesão corporal, o qual o crime de lesão corporal é tratado no capitulo II, 

parte especial do Código Penal, e tipificado no caput do artigo 129. O preceito 

primário do artigo 129, do Código Penal declara ser lesão corporal ofender a 

integridade corporal ou a saúde de outrem (BRASIL, 1940). 

Diante mão, é notório que a estrutura do tipo penal incriminador é o verbo 

ofender que “significa lesar ou fazer mal a alguém ou a alguma coisa” (ESTEFAM, 

2018, p.237). Já o objeto da conduta é a integridade corporal (inteireza do corpo 

humano) ou a saúde (normalidade das funções orgânicas, físicas e mentais do ser 

humano). 

E, de acordo com Greco (2017, p.203): 

O caput do art. 129 do Código Penal, definindo o tipo penal de lesões 
corporais, usa o verbo ofender, procedente da palavra latina 
offendere, no sentido de fazer mal a alguém, lesar, ferir, atacar etc. 
Prossegue a redação legal apontando que essa ofensa é dirigida 
contra a integridade corporal ou a saúde de outrem. 

 

O capítulo II do Código Penal segue em seus artigos subsequentes 

discorrendo sobre o tema em sua gravidade, resultado, casos de diminuição e 

aumento e, substituição da pena, bem como sua modalidade culposa. 

Assim, além do crime de lesão corporal de natureza leve previsto no caput do 

art. 129, do CP, percebe-se em seus parágrafos, que podem ocorrer por meio de 

seis modalidades diferentes, a saber: 

(i) lesão corporal leve – art. 129, caput, do CP; 

(ii) lesão corporal grave – art. 129, § 1º, do CP; 

(iii) lesão corporal gravíssima – art. 129, § 2º, do CP; 

(iv) lesão corporal seguida de morte – art. 129, § 3º, do CP; 

(v) lesão corporal culposa – art. 129, § 6º, do CP. 

Uma vez que, a pena para quem comete o crime do art. 129, caput, é de 

detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano (lesão corporal simples). Se acontece uma 

das hipóteses do §1º é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos (lesão corporal 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10624670/artigo-129-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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grave). Caso suceda em algum motivo do §2º é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos (lesão corporal gravíssima).  

Se resulta a morte e as circunstâncias constatam que o agente não quis o 

resultado, muito menos assumiu o risco de produzi-lo, reclusão, de 4 (quatro) a 12 

(doze) anos (lesão corporal com resultado qualificador).  

O agente que comete o crime impulsionado por motivo de relevante valor 

social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima, pode ter a pena reduzida pelo juiz de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um 

terço) (lesão com diminuição de pena ou lesão privilegiada). 

O juiz pode ainda substituir a pena, no sendo graves as lesões, de detenção 

pela de multa se: a) ocorre qualquer das hipóteses do §4º; b) as lesões são 

recíprocas (lesão privilegiada). 

Na hipótese da lesão ser culposa, a pena é de detenção, de 2 (dois) meses a 

1 (um) ano. De outro modo, aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se vier a acontecer 

qualquer das hipóteses dos §§4º e 6º do art. 121 do CP (lesão com causa de 

aumento). E também, aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121 

(perdão judicial). 

Se a lesão resultar de violência doméstica, a pena é de detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º do art. 129, se as 

circunstâncias são as elencadas no § 9º, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) 

(lesão qualificada pela violência doméstica) 

E além dessas citadas, por intermédio da Lei nº 10.886, de 17 de junho de 

2004, foi inserida outra modalidade de lesão corporal, denominada violência 

doméstica, qualificando o delito caso venha a ser praticado contra ascendente, 

descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha 

convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, conforme se verifica no §9º inserido no art. 129 do 

Código Penal (BRASIL, 1940). 

Nesta hipótese qualificada pelo legislador, ora objeto do presente estudo por 

abarcar a violência doméstica contra mulher, ocorre o agravamento da pena que é 

retratada pelo art. 129, caput, do CP de detenção, de três meses a um ano (lesão 

corporal leve) para detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, protegendo a vítima 

mulher no âmbito doméstico e familiar.  
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E nesse caso de lesões leves provocadas no âmbito doméstico e familiar 

contra mulher (129, §9º, CP), rotineiramente, costumava-se, como medida de 

política criminal da época, defender o arquivamento de inquérito policial ou até 

mesmo a absolvição da pessoa acusada, geralmente o marido ou companheiro, 

quando o casal se reconciliava, objetivando a preservação da família. Uma vez que, 

a condenação poderia provocar maiores danos à estabilidade conjugal, já alcançada 

pela recomposição de ambos. 

Ocorre que, atualmente, cuida-se de hipótese de violência doméstica (art.129, 

§9º, do CP), cuja ação é pública incondicionada. A própria política criminal do 

Estado, nessa área, alterou-se completamente, não mais admitindo que a mulher, 

sofrendo lesão leve, mas reconciliando-se, impeça a ação penal, ou seja, passou a 

ser entendido que em “briga de marido e mulher, se mete a colher sim”.  

Esse foi um dos principais objetivos da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), 

visando à modificação desse pensamento conservador, já que, torna-se cada vez 

mais evidente que da pequena lesão, esta considerada leve, gera-se e constata-se 

muitas outras violências elencadas no art.7º, da Lei Maria da Penha, atingindo até 

mesmo à prática do homicídio, a pior de todas as consequências. 

Dessa maneira, frisa-se que apesar de nos casos da lesão corporal contra 

mulher no âmbito doméstico e familiar a ação penal ser pública incondicionada, 

conforme dispõe a Súmula 542 do STJ (“A ação penal relativa ao crime de lesão 

corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”) 

a mulher não perde a sua autonomia como vítima, uma vez que não é objeto, mas 

sujeito, e, portanto, fala e é ouvida e o acusado não perde suas garantias, uma vez 

que o processo é penal e bem por isso devem ser observadas as garantias 

constitucionais do acusado, tais como o direito ao devido processo legal, previsto 

expressamente Constituição Federal, mais precisamente no inc. LIV do art.5º que 

dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal, e também o direito ao contraditório e a ampla defesa previstos 

explicitamente no inc. LV do art. 5º da Carta Magna que preconiza que aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, o princípio da 

presunção de inocência, previsto na CF em seu artigo 5º, inciso LVII que proclama 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27542%27%29.sub.#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27542%27%29.sub.#TIT1TEMA0
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que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória, dentre outras garantias previstas ao acusado. 

Além do mais, no crime de lesão corporal o sujeito ativo pode ser qualquer 

pessoa, o mesmo ocorrendo com o passivo, salvo em algumas figuras qualificadas. 

Como exemplo de sujeito passivo qualificado ou especial, pode-se mencionar a 

mulher grávida, no caso de lesão corporal com aceleração de parto (§ 1.º, IV) ou de 

aborto (§ 2.º, V), ou até mesmo mencionar a lesão corporal na violência doméstica, a 

qual o sujeito passivo da violência doméstica é a mulher e o sujeito ativo pode ser 

tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação 

doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação.  

Segundo Greco (2017, p.206):  

A lei penal não individualiza determinado sujeito ativo para o crime 
de lesões corporais, razão pela qual qualquer pessoa pode gozar 
desse status, não se exigindo nenhuma qualidade especial. No que 
diz respeito ao sujeito passivo, à exceção do inciso IV do § 1º e do 
inciso V do § 2º do art. 129 do Código Penal, que preveem, 
respectivamente, como resultado qualificador das lesões corporais a 
aceleração de parto e o aborto, bem como do § 9º, que prevê 
também a modalidade qualificada relativa à violência doméstica, 
qualquer pessoa pode assumir essa posição. 

 
E tão logo, evidencia-se, que o elemento subjetivo do crime de lesão corporal 

na figura prevista no caput, que é a lesão corporal simples/leve, bem como nas 

formas com aumento de penas e qualificadas, somente o dolo, sem exigir-se 

elemento subjetivo específico ou dolo específico. E também há previsão da forma 

culposa no §6.º do art. 129, do CP. 

Confirma Estefam (2018, p.188):  

O crime é doloso. Exige-se, destarte, que o sujeito deseje ou assuma 
o risco de ferir a vítima, maculando-lhe a saúde ou a integridade 
corporal (animus nocendi ou laedendi). Deve-se lembrar que o dolo 

direto, que se dá quando a pessoa quer o resultado, abrange o 
objetivo pretendido, os meios escolhidos e as consequências 
secundárias inerentes aos meios escolhidos (dolo de segundo grau). 
Se o agente dá início à execução do crime e, durante as agressões, 
muda de ideia e passa a desejar a morte da vítima, que vem a 
ocorrer, responde apenas por homicídio doloso. As lesões corporais 
serão absorvidas pelo crime-fim. Tem-se, in casu, a figura da 

progressão criminosa (em sentido estrito), que se regula pelo 
princípio da consunção ou absorção (o crime-fim absorve o crime-
meio). 
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E no que tange a classificação do crime de lesão corporal, é crime comum, já 

que pode ser cometido por qualquer pessoa; crime material, uma vez que exige 

resultado naturalístico, consistente na lesão à vítima; crime de forma livre, pois pode 

ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente; comissivo (“ofender” implica 

ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (omissivo impróprio, ou seja, é a 

aplicação do art. 13, § 2º, do Código Penal); crime instantâneo, cujo resultado 

acontece de forma instantânea, não se prolongando no tempo; crime de dano, pois 

consuma-se tão somente com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado; unissubjetivo, 

já que pode ser praticado por um só agente; e, plurissubsistente, que, em regra, 

vários atos integram a conduta de lesar; e também é um crime que admite tentativa. 

Ademais, observa-se que o objeto material é a pessoa que sofre a lesão à 

sua integridade física ou à sua saúde fisiológica ou mental. O objeto jurídico é a 

incolumidade da pessoa física e psíquica.  

E em virtude do bem jurídico tutelado pelo crime de lesão corporal ser a 

incolumidade da pessoa física e psíquica e mais ainda, por abarcar a proteção da 

saúde mental, faz-se necessário compreender o que vêm a ser saúde mental.   

Em sua constituição, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua que 

“saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

mera ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1946). Tal conceituação é 

relevante por focalizar que a saúde mental de alguém não é apenas afetada por um 

transtorno psicológico ou deficiência. Ao salientar que saúde mental está associada 

ao bem-estar a Organização das Nações Unidas (ONU) indicou, em um artigo 

publicado em sua página oficial (ONU, 2016), os principais fatos sobre o termo, ao 

frisar que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais, é 

uma parte integrante da saúde, não havendo saúde sem saúde mental, é 

determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais e 

que estratégias e intervenções de saúde pública, envolvendo diversos setores da 

sociedade, existem para promover, proteger e restaurar a saúde mental. 

Além do mais a Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declara que gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos 

direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de 

credo político, de condição econômica ou social (OMS, 1946). 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/
https://www.politize.com.br/onu-organizacao-das-nacoes-unidas/
https://nacoesunidas.org/saude-mental-depende-de-bem-estar-fisico-e-social-diz-oms-em-dia-mundial/
https://nacoesunidas.org/saude-mental-depende-de-bem-estar-fisico-e-social-diz-oms-em-dia-mundial/
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E diante da percepção de que a saúde psíquica importa e é parte integrante 

da saúde, torna-se de suma relevância que para se configurar o crime de lesão 

corporal não é tão somente ofender a integridade física de alguém, como também é 

possível e concreto ofender a saúde de outrem, conforme dispõe o próprio preceito 

primário do art. 129, do CP.  

Nucci (2019, p. 236) revela que para configurar o tipo previsto no crime de 

lesão corpo é preciso que exista algum dano, preceitua:  

Para a configuração do tipo, é preciso que a vítima sofra algum dano 
ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, 
abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, 
transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos 
psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de 
sangue ou a existência de qualquer tipo de dor. Tratando-se de 
saúde, não se deve levar em consideração somente a pessoa 
saudável, vale dizer, tornar enfermo quem não estava, mas, ainda, o 
fato de o agente ter agravado o estado de saúde de quem já se 
encontrava doente. 

 
Conforme proposto pontualmente por Hungria (2016, p.313):  

crime de lesão corporal consiste em qualquer dano ocasionado por 
alguém, sem animus necandi, à integridade física ou a saúde 
(fisiológica ou mental) de outrem. Não se trata, como o nomen juris 
poderia sugerir prima facie, apenas do mal infligido à inteireza 

anatômica da pessoa. Lesão corporal compreende toda e qualquer 
ofensa ocasionada à normalidade funcional do corpo ou organismo 
humano, seja do ponto de vista anatômico, seja do ponto de vista 
fisiológico ou psíquico. Mesmo a desintegração da saúde mental é 
lesão corporal, pois a inteligência, à vontade ou a memória dizem 
com a atividade funcional do cérebro, que é um dos mais importantes 
órgãos do corpo. Não se concebe uma perturbação mental sem um 
dano à saúde, e é inconcebível um dano à saúde sem um mal 
corpóreo ou uma alteração do corpo. Quer como alteração da 
integridade física, quer como perturbação do equilíbrio funcional do 
organismo (saúde), a lesão corporal resulta sempre de uma violência 
exercida sobre a pessoa. 

 

O crime de lesão corporal consiste, portanto, em “qualquer dano ocasionado à 

integridade física e à saúde fisiológica ou mental do homem, sem, contudo, o animus 

necandi.” (Capez, 2012, p.171).  

E acrescenta Capez (2012, p.171) que: 

A integridade física diz respeito à alteração anatômica, interna ou 
externa, do corpo humano, geralmente produzida por violência física 
e mecânica; por exemplo: produzir ferimentos no corpo, amputar 
membros, furar os olhos etc., não se exigindo, porém, o 
derramamento de sangue. A saúde fisiológica do corpo humano diz 
respeito ao equilíbrio funcional do organismo, cuja lesão 
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normalmente não produz alteração anatômica, ou seja, dano, mas 
apenas perturbação de sua normalidade funcional que produz ofensa 
à saúde; por exemplo: ingerir substância que altere o funcionamento 
normal do organismo. A saúde mental diz respeito à perturbação de 
ordem psíquica (p. ex., choque nervoso decorrente de um susto, 
estado de inconsciência, insanidade mental).  

 

Diante dos doutrinadores citados acima, torna-se perceptível, que o crime de 

lesão corporal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro não apenas 

enquadra a ofensa à integridade física, bem como engloba a ofensa à integridade 

psíquica, a saúde mental da vítima. 

Confirma Estefam (2018, p.181): 

Note-se que a proteção penal à saúde abarca tanto a física quanto a 
mental. Não se trata de resguardar alguém de dor ou sofrimento, 
mas de salvaguardar plenamente seu status corporae. Dessa forma, 
o abalo psicológico de certa monta deve ser incluído na incriminação. 
Do mesmo modo que se dá com relação ao nosso bem maior (a 
vida), o Estado tem interesse em resguardar a saúde e integridade 
do corpo e da mente de seus súditos.  

 
Além do mais, nossa Carta Magna de 1988 consagra a integridade corporal e 

a saúde do homem como valores supremos. A proteção jurídica a saúde psíquica 

encontra respaldo em diversas determinações contidas no texto constitucional, além 

dos ditames propriamente estabelecidos no contesto do direito fundamental à saúde. 

Dessa maneira, é o que se conclui da interpretação conjugada do art. 5º, inciso III 

que preconiza que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano 

ou degradante, o inciso LVI que proíbe a utilização processual de qualquer prova 

obtida ilicitamente, com o intento de salvaguardar a integridade psíquica do acusado 

diante de uma eventual tentativa de auferir confissão através de atos que lesem sua 

liberdade e sua incolumidade mental, e o inciso XLIX que assegura a integridade 

física e moral do preso. Evidente que tal asseguração não se estende, somente, aos 

encarcerados, muito embora somente quanto a eles seja nossa Constituição 

expressa. Na realidade, o direito à saúde psíquica tem um cunho que caminha na 

esfera da personalidade que acaba por reforçar a fundamentalidade de seu 

conteúdo enquanto elemento imprescindível à efetivação da dignidade da pessoa 

humana, prevista no art. 1º, III, CRFB/88. 

Vale ressaltar e frisar, que o art. 5º da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), incorporado ao nosso ordenamento 
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jurídico, expressamente refere-se à integridade corporal e à saúde como valores 

fundamentais, que preceitua (PACTO SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, 1969):  

Artigo 5.  Direito à integridade pessoal: 1. Toda pessoa tem o direito 
de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 2. 
Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes.  Toda pessoa privada da 
liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade 
inerente ao ser humano. 
 

 

Portanto, é percebível, diante dos argumentos apresentados que a lesão 

corporal não abarca tão somente tutelar a integridade física da vítima, bem como 

objetiva proteger a integridade psíquica, uma vez que é tão merecedora da tutela 

penal quanto à física, uma vez que às consequências dos danos psíquicos são 

enormes – o qual será tratada mais à frente – e que, é através da violência 

psicológica, o ferir a saúde mental da vítima que é desencadeado diversos outros 

tipos de violências e, portanto, a parte final do tipo legal evidenciado pelo legislador 

no caput, do art. 129, do Código Penal, é representativa quanto à importância da 

aferição do elemento normativo para se alcançar uma adequação típica coerente e 

para até mesmo se visibilizar uma acepção de tipicidade que possa não se 

apresentar recorrente na prática, o qual verificará com o decorrer desse estudo uma 

falha. 
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3. A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E SEUS IMPACTOS: 

 

Evidentemente, antes de abarcar sobre a violência psicológica e a integridade 

psíquica da mulher, faz-se necessário entender que a Lei nº. 11.340 de 2006, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha apresenta a conceituação de violência 

doméstica em seu artigo 5º, como sendo qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial (BRASIL, 2006). 

Nessa perspectiva, Campos e Côrrea (2007, p. 212-213): 

Assim, constata-se que as situações de violência doméstica e 
familiar contra a mulher são fruto de sua condição geral de 
subordinação e submissão aos ditames masculinos, que refletem 
posições hierárquicas e antagônicas entre homens e mulheres, tendo 
como fator condicionante a opressão das mulheres perpetrada pela 
sociedade, por ações discriminatórias, fruto da diferença de 
tratamento e condições, bem como do conflito de interesses entre os 
sexos.  
 

Dessa maneira, é cristalino que a violência contra mulher tem seu berço nas 

relações de dominação baseadas e firmadas em gênero, independe de classe social 

ou cultural, etnia ou idade, uma vez que respalda-se na consciência de que o 

homem detém e possui o poder sobre a vítima mulher, o que o impulsiona a 

comportar-se e atuar de maneira violenta, compelindo a mulher por sua 

superioridade e força física. 

Segundo Ramos, Santos e Dourado (2009, p. 147), a violência doméstica 

também é chamada de violência intrafamiliar, conforme preceituam: 

 A violência perpetrada por cônjuges e/ou familiares no espaço 
doméstico é também chamada de violência intrafamiliar, e, por seu 
caráter privado, apresenta duas consequências: a manutenção das 
agressões como um “segredo” e a aceitação social de que em tais 
praticas violentas não se deve intervir.  

 

Além do mais, a Lei n° 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 

elenca em seu art. 7º, incisos I a V as seguintes formas de violência, in verbis 

(BRASIL, 2006):  

 
Art. 7° 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 auto-estima 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, 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 estrutura do artigo 7º, ao apresentar diferentes tipos de violência, tem o 

objetivo de facilitar, didaticamente, a aplicação do Direito e, nota-se, que ao 

estabelecer a expressão “entre outras”, o caput do artigo 7º deixa notório o propósito 

de não esvaziar as hipóteses ou prever todas as possíveis ocorrências. 

Nesse sentido, entre as diversas modalidades de violência contra a mulher, 

destaca-se, a violência psicológica, esta que busca guardar e resguardar a 

integridade psíquica da mulher vítima de violência doméstica, descrita no artigo 7º, 

inciso II, da Lei Maria da Penha, que é entendida como (Brasil, 2006): 

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; 
 
 

De acordo com Dias (2007, p. 48):  

A violência psicológica encontra forte alicerce nas relações desiguais 
de poder entre sexos. É a mais frequente e talvez seja a menos 
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denunciada. A vítima muitas vezes nem se dá conta que agressões 
verbais, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e 
desejos, são violências e devem ser denunciadas.  

 
 

A violência psicológica segundo Firmino (2010) é apresentada como uma 

agressão emocional, por não deixar marcas no corpo físico, mas que deixam 

profundas marcas emocionais na vítima. O agressor, por sua vez, age de forma a 

colocar sua vítima como inferior, dependente, culpada, incompetente e 

ridicularizada. Este tipo de agressão não acontece de maneira isolada, mas vem 

acompanhada em sua maioria por agressões físicas e sexuais que caracterizará o 

sofrimento profundo da vítima.  

A violência psicológica, esta objeto do presente estudo, descrita no inciso II, é 

a forma mais frequente das violências, até pela dificuldade de atentar-se que ela se 

configurada como tal. A vítima, muitas vezes, nem se dá conta que agressões 

verbais, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos, controle, 

deve ser denunciado (DIAS, 2007, p. 48).   

A saber, segundo Bianchini (2013, 46), “a violência psicológica, não obstante 

ser muito comum caracteriza-se pelo fato de normalmente não ser reconhecida 

pelas vítimas como algo injusto ou ilícito”. 

Este tipo de violência ocorre com mais frequência e a violência psicológica 

geralmente está ligada a todos os outros tipos de violência, pois tudo envolve os 

sentimentos da vítima, o psicológico, a situação de humilhação e submissão em que 

se encontra a mulher vítima de violência doméstica e familiar (BIANCHINI, 2013, p. 

47). 

E, de acordo com Caponi, Coelho e Silva (2007, p. 97):  

As formas de violência psicológica doméstica nem sempre são 
identificáveis pela vítima. Elas podem aparecer diluídas, ou seja, não 
ser reconhecidas como tal por estarem associadas a fenômenos 
emocionais frequentemente agravados por fatores tais como: o 
álcool, a perda do emprego, problemas com os filhos, sofrimento ou 
morte de familiares e outras situações de crise. 

 

No campo teórico, Santos (2006, p. 124) defende que a prática da violência 

psicológica é definida pelos seguintes elementos: 

a) permanência no tempo: a exigência de continuidade, constância, é 
insistentemente ressaltada, levando em conta que a violência 
psicológica não se firma caso as agressões veladas não ocorram de 
maneira reiterada; b) sutileza: o agressor desenvolve mecanismos de 
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comunicação, para que os outros não percebam a violência dirigida à 
vítima. Utiliza-se do discurso indireto, tortuoso, que pode conduzir à 
interpretação vaga daquilo que diz, confundindo, propositadamente, 
a vítima; c) bilateralidade: a presença de um agressor e de uma 
vítima assediada sustentada por uma circunstância de dominação ou 
superioridade hierárquica. 

 

A violência inicial desorienta a mulher e ela tende a apresentar sintomas de 

depressão e ansiedade. Isolada neste processo, a mulher culpa-se pela situação, 

entra em um processo de resistência passiva e se habitua a conviver com aquele 

tipo de situação (FILHO, 2008). 

Os principais sintomas da violência psicológica podem ser observados e 

ponderados segundo Miller (2002) como: a ansiedade que pode desencadear 

sintomas físicos, como dores de cabeça, úlceras, erupções cutâneas ou ainda 

dificuldades de concentração; medo de acidentes; sentimentos de culpa por não ter 

como parar a violência e por sentimentos pelo agressor; medo de se separar do 

agressor por estar se sentindo ameaçada pelo mesmo, baixa autoestima; depressão 

e suicídio, os comportamentos das pessoas que sofrem com tipo de violência são 

fuga de casa, uso de drogas, álcool e apresentam problemas psiquiátricos. 

Os sintomas psicológicos constantemente identificados em mulheres vítimas 

de violência doméstica são: insônia, pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, 

falta de apetite, e até o aparecimento de sérios problemas mentais como a 

depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além de 

comportamentos autodestrutivos, como o uso de álcool e drogas, ou mesmo 

tentativas de suicídio (KASHANI; ALLAN, 1998). 

As consequências e ações que desencadeiam a violência psicológica e 

dirigem-se a desestruturar a integridade psíquica e mental, a qualidade de vida e 

bem-estar da vítima, que sofrendo e experimentando frequentemente a humilhação, 

por meio de agressões à sua personalidade, características, opiniões, atributos e 

formação, podem provocar e estimular doenças, como úlceras, gastrite nervosa, 

enxaqueca, depressão, síndrome do pânico, transtornos psicológicos, dependência 

medicamentosa ou psicotrópica, causando-a, até mesmo, a morte. 

Confirma-se esse raciocínio através de Molina, que ensina que a vitimização 

psíquica é um problema grave e que pode gerar as seguintes consequências (2002, 

p. 86-87):  
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sentimentos de humilhação, ira, vergonha e impotência que 
permanecem constantemente com a vítima; preocupação constante 
pelo trauma; autoculpabilização, com tendência a reviver e perceber 
um determinado acontecimento como responsável principal pelo 
mesmo, e muitas vezes acreditando na versão do agressor de que é 
responsável pela violência sofrida; perda progressiva de 
autoconfiança pelos sentimentos de impotência e desamparo por ela 
experimentados; alteração do sistema de valores, em particular, 
quebra de sua confiança nos demais e na existência de uma ordem 
justa, uma vez que dificilmente encontram apoio e compreensão com 
o processo que vivenciam; falta de interesse e motivação para 
atividades e afeições prévias; incremento de sua vulnerabilidade com 
temor a viver em um mundo perigoso e perda de controle de sua 
própria vida; diminuição da autoestima; ansiedade, depressão, 
agressividade; alterações do ritmo e conteúdo do sono, disfunções 
sexuais; dependência e isolamento; mudanças drásticas no estilo de 
vida, medo de frequentar os lugares de costume etc. 

 

Os sintomas psicológicos, de acordo com GOMES (2012, p. 674):  

são aqueles característicos de vivências traumáticas. Sintomas de 
choque, negação, recolhimento, confusão, entorpecimento e medo 
são frequentemente relatados na literatura. Os sintomas mais 
importantes, no entanto, parecem ser depressão, desesperança, 
baixa autoestima e negação. Tais sintomas contribuem para manter 
a mulher na relação abusiva. Também podem se apresentar 
sentimentos de incapacidade, ansiedade, irritabilidade, perda de 
memória, abuso de álcool e drogas. 

 

Torna-se, notório, portanto, de acordo com as afirmações dos autores acima, 

que a vítima mulher pode apresentar problemas em sua saúde mental, 

desencadeando-se em virtude da violência, transtornos específicos, como a 

depressão, o Transtorno de Estresse Pós- traumático (TEPT) e a ansiedade. 

Além das consequências e impactos já elencados, Morais (2009, p. 34) cita 

outros sintomas que podem aparecer, como: 

ideias de culpabilidade e/ou indignidade, diminuição da capacidade 
de concentração, dificuldade de tomar decisões, cansaço mental e 
físico, diminuição da autoestima e autoconfiança e sintomas 
somáticos que abrangem os distúrbios do sono, lentidão 
psicomotora, perda do apetite, perda de peso e diminuição da libido. 
 

Percebe-se, que a violência contra as mulheres é uma agressão e violação 

dos direitos humanos, aquela que fere um dos princípios basilares do direito 

constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal, além de impedir o desenvolvimento pleno da cidadania da 

mulher.  
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Além do mais, o artigo 6º, da Lei Maria da Penha, n.º 11.340/2006, é claro 

quanto a isso ao dispor que “a violência doméstica e familiar contra a mulher 

constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.” (BRASIL, 2006). E 

ainda, o artigo 2º é claro ao prever que toda mulher, independentemente de classe, 

raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 

goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 

as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (BRASIL, 2006). 

Nota-se que os direitos das mulheres – vítimas – à vida, à saúde e à 

integridade psíquica das mulheres são violados, anulados, contrariados quando um 

integrante da família tira proveito de sua força física ou posição de autoridade para 

acarretar maus tratos, neste caso, objeto do presente estudo, psicológico, mas que 

sabe-se que a malvadez vai além, invade o físico, sexual, moral e até mesmo 

patrimonial da mulher. A Lei Maria da Penha existe de forma específica para dar 

proteção e dignidade às mulheres vítimas de violência. Além disto, o artigo 3º, da 

referida lei, assegura o pleno exercício dos direitos fundamentais pela mulher, sendo 

obrigação do Estado garanti-los, in verbis (BRASIL, 2006):  

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o 
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. §1º O 
poder público desenvolverá políticas 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. §2º Cabe 
à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no 
caput.  
 

Prado (2007, p. 141-142) também adota esse direcionamento de opiniões, 

ampliando, contudo, o bem jurídico também para o interesse social e, especificando-

o nas hipóteses de violência doméstica: 

O bem jurídico tutelado é a incolumidade da pessoa humana. 
Protege-se, portanto, a integridade física e psíquica do ser humano. 
A tutela penal dispensada não se circunscreve à normalidade 
anatômica, mas abarca também a regularidade fisiológica e psíquica. 
Ao proteger a incolumidade pessoal, atende-se também ao interesse 
social na conservação de cidadãos aptos e eficientes, capazes de 
impulsionar o crescimento da sociedade e do Estado. Cumpre 
salientar que no artigo 129, parágrafo 9º, protege-se ainda o respeito 
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devido à pessoa no âmbito familiar. Isso vale dizer: o bem estar 
pessoal de cada integrante do círculo íntimo de convivência, como 
decorrência do princípio da humanidade que veda o tratamento 
degradante. 

 

Identifica-se, portanto, que a integridade da pessoa humana, nesse caso, a 

psíquica da mulher vítima de violência é um bem jurídico a ser tutelado, em virtude 

da proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, vedando-se, tão logo, a 

degradação psíquica da vítima.  

Segundo Pereira (2006, p.7-8), a violência doméstica se constitui em três 

fases: 

Fase Um: A criação da tensão. Nesta fase pode ocorrer incidentes 
menores, como agressões verbais, crises de ciúmes, ameaças, 
destruição de objetos, xingamentos, crítica constante, humilhação 
psicológica, e pequenos incidentes de agressão física. Há um 
aumento gradual da tensão, que pode durar de alguns dias a um 
período de anos. A mulher está atenta quanto a uma mudança no 
comportamento e na atitude de seu companheiro. O agressor torna-
se progressivamente agitado e raivoso. A mulher demonstra 
precaução extrema com relação ao seu companheiro. Nega que o 
abuso esteja acontecendo e tenta controlar a situação assegurando 
que refeições estão sendo preparadas, que a casa é bem cuidada e 
que os filhos têm bom comportamento. Um pequeno incidente de 
violência ocorrerá. A mulher procurará justificar a agressão. O 
agressor sabe que o comportamento dele está errado e teme que 
sua companheira o abandone. A mulher, inadvertidamente, reforça 
os temores do agressor, retraindo-se para não provocá-lo. A tensão 
entre o agressor e sua companheira fica insuportável. Estas 
expressões de tensão, hostilidade e descontentamento 
invariavelmente conduzem à fase dois.  

 
Desse modo e diante das fases apresentadas, nota-se que a violência 

doméstica move-se como um método circular, ou seja, um ciclo, que apresenta, via 

de regra, três fases, a qual na primeira há o aumento de tensão, a mulher é atacada 

no seu psique, emocionalmente pela forma de controle, tom de voz exercido pelo 

agressor cria na mulher, esta vítima, uma sensação de perigo, abalando seu 

psicológico. 

A segunda fase, que segundo Pereira (2006, p.7-8): 

Fase Dois: o ato de violência Existe um ato destrutivo principal de 
violência física contra a mulher. Frequentemente esta violência 
aguda é acompanhada por severa agressão verbal. Esta fase é mais 
curta que a Fase Um e que a Fase Três, e normalmente dura de 
duas a quarenta e oito horas. Nesta fase, a mulher sofre os danos 
físicos mais sérios. A mulher consegue recordar frequentemente em 
detalhes a Fase Dois, o que o homem não consegue. O agressor 
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parece saber como prolongar a violência em sua companheira, sem 
matá-la. O agressor pode acordar a mulher para bater nela. A mulher 
provavelmente negará a seriedade dos danos que sofreu para 
acalmar o agressor e assegurar o término da Fase Dois. Algumas 
vezes a mulher percebe a aproximação desta fase e acaba agindo de 
forma a provocar os incidentes violentos, por não suportar mais o 
medo, a raiva e a ansiedade. Ela inconscientemente sabe que esta 
fase é mais curta e que, logo em seguida, virá a fase da lua-de-mel.  

 
Na segunda fase há um ataque violento, o agressor maltrata física e 

psicologicamente a vítima e, esses maus-tratos inclinam-se a saquear com 

intensidade e frequência 

E, conforme preceitua Pereira (2006, p.7-8): 

Fase Três: Fase Amorosa, tranquila (Lua de mel) O agressor mostra-
se arrependido com o comportamento que teve e age de forma 
humilde e amorosa, procurando se desculpar. Ele pode encher a 
mulher de presentes e desculpas e prometerá não atacá-la 
novamente. O comportamento amoroso dele reforça na mulher a 
esperança de que ele mudará e muitos até começam a buscar um 
tratamento psicológico ou para alcoolismo. Isto normalmente 
encoraja a mulher a manter sua relação de vida matrimonial. Mas, às 
vezes, não há nenhum comportamento amoroso na Fase Três, 
apenas a ausência de violência. O agressor e a mulher aceitam de 
bom grado esta fase. O agressor se mostra encantado e 
manipulável. O agressor acredita que pode se controlar e nunca mais 
agredirá a mulher. Convence a todo mundo disso, usando 
frequentemente a família e os amigos para convencer a mulher a não 
romper o relacionamento com ele. A mulher quer acreditar nele e se 
convence de que a intenção dele é verdadeira. A mulher recorda, 
pelo menos tem uma pequena lembrança, do amor que nutriu por ele 
no início de seu relacionamento. O agressor se mostra carente – não 
pode viver sem a mulher. A mulher sente-se responsável pelo 
homem. É durante esta fase que a probabilidade da mulher fugir é 
menor. A Fase Três traz de volta a tensão, que provoca a Fase Um. 
O ciclo de violência começa novamente. Eventualmente, o remorso 
que o agressor sente na Fase Três vai dando lugar aos pequenos 
incidentes de agressão que caracterizam a Fase Um.  

 
A terceira fase, chamada de lua de mel, é a fase na qual o agressor romantiza 

toda a situação, atraindo a vítima com seus carinhos e atenções, desculpando-se 

pelos erros cometidos e comprometendo-se a não falar novamente e a mudar. 

Estas contínuas e frequentes promessas de transformação por parte do 

agressor apresentam e estende à violência um caráter cíclico, representado por 

ocasiões intercalados de agressões e amor, amor e agressões, acontecimento este 

que colabora para que a mulher permaneça e encontra-se durante anos vivenciando 

e experimentando uma relação violenta. Por conseguinte, é importante que a mulher 



 

 

31 

conheça as particularidades e os traços do ciclo em que está enlaçada, a fim de 

encontrar maneiras de sair da situação. 

Nota-se, evidentemente, que a violência psicológica é um espiral e 

desencadeia todos os outros tipos de violências e que a violência psicológica é uma 

categoria que é negligenciada, a mídia e o judiciário só destacam a violência 

doméstica quando esta se manifesta de forma aguda, por meio de danos físicos 

importantes ou em caso de óbito, ou seja, suicídio por parte da vítima mulher já 

cansada e desgastada e feminicídio por parte do agressor.  

Observa-se que a própria lei por diversas vezes faz menção a saúde mental 

da mulher, corroborando-se ainda mais o entendimento de que a saúde mental, a 

integridade psíquica da mulher vítima de violência no âmbito doméstico e familiar 

importa e não deve ficar sem a tutela jurisdicional penal, uma vez que o próprio 

artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal – ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem – instituiu o que se chama de qualificadora ao delito 

base do caput (que é a lesão corporal simples), já que a pena deste (para a lesão 

simples) é de detenção de três meses a um ano e a do §9º (violência doméstica) é 

de três meses a três anos.  

Ressalve-se que o §9º fala: “se a lesão for praticada contra ascendente, 

descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha 

convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade” (BRASIL, 1940). Ao mencionar apenas a palavra 

lesão, remete naturalmente ao caput do art. 129, do CP, significando, portanto, 

ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.  

Sendo assim, tecnicamente, considera-se violência doméstica a ofensa à 

integridade corporal ou à saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem o sujeito ativo conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se este mesmo agente das relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade, frisa-se reiteradamente, que a saúde citada pelo referido art. 129 do 

CP, abarca a saúde mental, essa que violada é responsável por desencadear os 

mais diversos tipos de violências domésticas, a começar pela psicológica.  

A mulher, sujeita de direitos e deveres, merece e continua lutando pelos seus 

princípios básicos, como a sua liberdade, a sua saúde e a sua vida.  
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E, no caso da Lei Maria da Penha, mesmo após 13 anos de diploma legal, é 

perceptível que as decisões ainda são contraditórias no interior dos órgãos 

julgadores. Segundo Façanha (2016, p.223) tratam-se de decisões tomadas sob a 

influência de uma cultura machista, eivada de preconceitos do patriarcado, ora 

proferidas pelo desconhecimento ou falta de atenção das decisões prolatadas pelos 

Tribunais Superiores. E, continua Façanha (2016, p.223):  

As dificuldades enfrentadas pelas vitimas da violência domestica e 
familiar vão desde a tomada de decisão de denunciar, a ida a 
delegacia e a saga ao Poder Judiciário. Poder este competente para 
atender os reclames sociais ou dirimir os conflitos. Diariamente 
vítimas o buscam a procura de socorro, amparo e proteção. Mas nem 
sempre são prestados de forma a tornar efetiva uma lei que 
representa o processo de luta feminista contra as constantes 
violações de direitos e subjugações femininas de séculos. Essa 
trajetória de discriminação e desigualdade nem sempre é 
considerada, a começar pelas pessoas que aplicam a Lei, mas que, 
infelizmente, não a conhecem ou não aceitam.  

 

Evidencia-se, portanto, que na prática dificilmente os tribunais condenam 

penalmente casos de lesão psicológica. E é inequívoco e perceptível o que aparenta 

ser (in)visível, diante de tantas consequências e impactos causados na mulher, que 

a saúde psíquica deve ser tutelada e apreciada pelo Direito Penal, como já tipificado 

no art. 129 do CP, faz-se necessário diante de tantos argumentos e evidências que 

a saúde e integridade psíquica da mulher possui seu valor, suas dimensões e 

merece respeito ou melhor, um olhar mais atento, já que a violência psicológica no 

seio familiar é tão intrafamiliar, tão privada. 

As consequências e as sequelas que a violência psicológica contra mulher 

gera, são evidentes, porém é preciso que as mulheres vítimas desse tipo de 

agressão aprendam a identificar os primeiros sinais, de maneira que não só tenham 

coragem e garra para denunciar, mas para encontrarem dentro de si a força da qual 

precisam para sair do ciclo abusivo, resgatar sua identidade (apesar de sequelas, 

tantas vezes, irreversíveis) e recuperar sua autoestima enquanto mulher de direito e 

de sentimentos. 

Observa-se, portanto, que as consequências da violência psicológica são 

vastas, enormes e a partir desses impactos na vida da mulher e o que é refletido no 

ambiente, seio familiar, como em seus filhos que pode-se evitar o início das demais 

violências, como a mais frequente e reiterada – a violência física. Frisa-se, que 
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esses atos ou palavras são muitas vezes mais perigosos emocionalmente do que 

uma agressão direta, tendo em vista esta última ser reconhecida imediatamente 

como tal, levando a uma reação de defesa. Deve ser abominado qualquer tipo de 

violência, não se deve esperar a violência deixar marcas visíveis para que algo seja 

feito no campo do Direito. 

 

 



 

 

34 

4. A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129 – LESÃO 

CORPORAL À SAÚDE MENTAL – DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO NO 

ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR: 

 

Verifica-se, indubitavelmente, diante das alegações expostas e demonstradas 

que ao apresentar o legislador, o artigo 7º, II, da Lei Maria da Penha, nº 11.340/06, o 

conceito de violência psicológica, objetivou-se superar a ideia habitual e 

ultrapassada de que precisa existir uma agressão física para suceder a violência 

doméstica, havendo, na realidade, meios até mais danosos de se cometê-la. 

Além do mais, percebe-se que a violência psicológica, ainda que menos 

denunciada do que a violência física, é a que tem o seu conceito mais amplamente 

desenvolvido pela Lei Maria da Penha, pelo que consta no inciso II do artigo 7° da 

Lei 11.340/06, é considerada (Brasil, 2006):  

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, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; 
 

À vista disso, observa-se, diante de tanto adjetivos da violência psicológica 

trazidos pelo legislador que um “soco” dado pelo agressor na vítima mulher de 

violência doméstica pode deixar a pele vermelha, mas em poucos dias nada restará 

dele, diferentemente do que acontece nos casos de violência psicológica, o qual os 

danos psicológicos e de cunho emocional surtirão efeitos na vítima por um tempo 

incerto, fazendo com que ela cotidianamente renove sua dor e sofrimento. 

Assim, denota-se importante destacar, que a ação ou omissão deve decorrer 

da convivência doméstica ou familiar, ou, ainda, em razão de qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, mesmo 

que sem coabitação (DIAS, 2007, p. 40). 

A violência doméstica, desse modo, pode ser cometida e realizada contra a 

mulher por qualquer ascendente, descendente, colateral ou parente por afinidade, 

bem como cônjuge, convivente, noivo, companheiro ou namorado, ainda que após o 

término do relacionamento ou do laço de afinidade, o que se demonstra apenas a 
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título de exemplificação, vez que as possibilidades são inúmeras, sendo o único 

pressuposto estabelecido pelo ordenamento à existência de relação e do laço de 

afeto. Apesar de inúmeras possibilidades, retrata-se aqui a violência psicológica 

cometida contra mulher, esta vítima, no âmbito doméstico e familiar. 

Além do mais, quando o texto do artigo 129, caput, do Código Penal 

Brasileiro, criminaliza a ofensa à “integridade corporal” ou à “saúde de outrem”, 

oferta sequentemente ao intérprete uma elementar objetiva e outra normativa. A 

primeira no que diz respeito à agressão ao corpo da vítima enquanto matéria, sob o 

ponto de vista exclusivamente fisiológico.  

Dessa maneira, no que diz respeito à integridade corporal trata-se de 

desfigurar o que se fazia íntegro e completo, que proporciona que qualquer 

alteração fisiológica que o agressor produza na vítima, por mínima que seja e que 

sequer lhe abale o seu cotidiano, deve merecer o respaldo legal existente e 

tipificado, sendo o foco a alteração da integridade física em si.  

Já o ícone “saúde” apresentado no caput do art. 129 do CP marca-se como 

uma elementar normativa que desafia um juízo de valor ou técnico que o intérprete 

lhe deverá atribuir para chegar à adequação típica em cada caso concreto. E é 

nesse momento que desencadeia a indagação própria das elementares normativas, 

que no caso do crime do art. 129 do CP pode-se remeter a uma possibilidade plural 

de adequação típica: o que se entende por saúde? Conforme demonstrou-se acima 

nos capítulos anteriores.  

Dessa maneira, discorrer em comprometimento à saúde de alguém não 

significa e expressa simplesmente e exclusivamente comprometer as suas aptidões 

físicas, mas também, de algum grau ou forma, desestabilizar, estremecer, abalar, 

atingir, desorganizar e afetar seu equilíbrio psíquico ou psicológico. 

Deveras, enxergar e perceber a violência doméstica sob a perspectiva da 

mera violência física e lhe exigir um resultado naturalístico de mero e puro dano 

fisiológico, encolhe a importância, distorce e desvia o propósito institucional da Lei 

em coibir; até mesmo porque, assim, efetivamente, a violência psicológica na Lei 

Maria Penha não passaria de uma orientação informativa. 

Destarte, a rigor, o legislador não precisa criar um tipo penal novo para 

criminalizar a violência psicológica com todas as peculiaridades que a compõe, uma 

vez que já está tipificada. Na realidade, o caráter de uma novatio legis in pejus que 
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denota a coerência do ordenamento jurídico em coibir eficazmente a violência de 

gênero, fez-se sentir apenas – e foi suficiente nesse sentido – com a inserção do §9º 

do art. 129, do Código Penal Brasileiro, que criou uma qualificadora do crime de 

lesão corporal para a hipótese de a agressão se dar em um contexto em que o 

agente se prevaleça das relações domésticas. 

Todavia, é de se ressaltar, que o legislador majorou a pena do crime de lesão 

corporal por razões circunstanciais a respeito do que notadamente pensou por bem 

considerar mais gravosos. O que não quer dizer, de forma alguma, que esqueceu-se 

de caracterizar que essa mesma majoração se daria em ocorrências de violência 

psicológica, até porque, como já evidenciou-se, esta é uma das formas de ofensa à 

saúde englobada pelo caput do art. 129 do CP, cuja especificação se extrairá, na 

realidade, do exercício interpretativo a ser deflagrado sobre o elemento normativo 

“saúde”, compreendido sob o enfoque e cunho de equilíbrio psicológico emocional 

alheio a perturbações psicopatológicas às quais a vítima – mulher – no âmbito 

doméstico e familiar não tenha dado causa. 

Entretanto, o que ocorre atualmente é que o titular da ação penal está 

interpretando o caput do artigo 129 sob o paradigma da lesão corporal enquanto 

violência física, sem atentar que já há o reconhecimento e análise pelo ordenamento 

jurídico – e não precisa haver – de uma nova figura que modula o elemento 

normativo do tipo saúde, qual seja o conceito de violência psicológica inserido e 

incluído no art. 7º, II, da Lei Maria da Penha. Ademais, não há dúvidas que a 

violência psicológica é que se encaixa no tipo do art. 129 do CP quando entoa o seu 

elemento normativo. 

Ocorre que, além do titular da ação penal não interpretar a saúde prevista no 

caput do art. 129 do CP, como a violência psicológica ocorrida contra mulher, há 

uma deficiência dos operadores do Direito em conhecimentos transdisciplinares e 

multidisciplinares. Portanto, torna-se evidente, diante de tamanhas consequências 

psicológicas ocorridas contra mulher apresentadas que os operadores do Direito 

reconheçam em pleno século XXI e passem a enxergar que precisam de outras 

disciplinas e de outros profissionais, e, portanto, oportunizar o diálogo entre as 

disciplinas, unindo-se forças para vencer a violência, neste caso a psicológica e o 

dano psíquico propriamente dito.   

Assim, segundo Duarte (2014, p.11): 
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o poder, que é inerente a qualquer comunidade política, resulta da 
capacidade humana para agir em conjunto, o que, por sua vez, 
requer o consenso de muitos quanto a um curso comum de ação. 
Por isso, poder e violência são termos opostos: a afirmação absoluta 
de um significa a ausência do outro. É a desintegração do poder que 
enseja a violência, pois quando os comandos não são mais 
generalizadamente acatados, por falta do consenso e da opinião 
favorável, implícita ou explícita, de muitos, os meios violentos não 
têm utilidade. É esta situação-limite que torna possível, mas não 
necessária, uma revolução. Em síntese, para Hannah Arendt, a 
violência destrói o poder, não cria o poder. 
 

Dessa maneira, faz-se necessário agir em conjunto, o consenso para um fim 

único de ação, para assim, impedir que a violência psicológica continue ocorrendo 

aos olhos da coletividade, dos operados de Direito e da vítima e, que esta continue 

desencadeando outras violências e levando até mesmo a ocorrência de feminicídios. 

Não pode o operador do Direito carecer da capacidade de agir, desaparecendo o 

poder e ficando a mercê da violência, como explica Duarte (2014, p.12):  

Para Arendt, a violência e a sua glorificação se explicam pela severa 
frustração da faculdade de agir no mundo contemporâneo, que tem 
suas raízes na burocratização da vida pública, na vulnerabilidade dos 
grandes sistemas e a na monopolização do poder, que seca as 
autênticas fontes criativas. O decréscimo do poder pela carência da 
capacidade de agir em conjunto é um convite à violência. Arendt 
observa que aqueles que perdem essa capacidade, sentindo-a 
escapar de suas mãos – sejam governantes, sejam governados –, 
dificilmente resistem à tentação de substituir o poder que está 
desaparecendo pela violência.  

 

Não há dúvidas que a preocupação com o conhecimento transdisciplinar e 

multidisciplinar se justifica com toda força para a caracterização do que pode-se 

chamar de violência psicológica pura. E, até mesmo porque, os diagnósticos de 

comprometimentos psicológicos importantes e relevantes, inclusive os de ordem 

psicossomática, que requerem de fato conhecimentos técnicos de clínica médica, 

psicologia e ou psiquiatria para serem indicados em processos judiciais, como 

prováveis conteúdos do que a Lei Maria da Penha considera como resultados 

alcançáveis pela violência psicológica: prejuízo à autodeterminação, dano 

emocional, diminuição da autoestima, prejuízo ao pleno desenvolvimento, 

degradação e controle, que podem definir prejuízo intenso da saúde psicológica. 

Por conseguinte, busca-se no percurso da violência psicológica detectar 

ofensa à saúde da mulher vítima, entendo que há sim a lesão corporal. E para que 

seja diagnosticado se houve ofensa à saúde dessa vítima, precisa-se ter uma lógica 
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institucionalizada da perícia e seus laudos, para notificar que houve lesão ao 

sistema psicológico, psiquiátrico ou psíquico, instituindo-se nos Institutos Médicos 

Legais no Brasil que seja oferecido obrigatoriamente a perícia psíquica ou 

psicológica. 

E, por deixar vestígios – sinais – o crime de lesão corporal, tanto física quanto 

psíquica, reclama, à comprovação do exame de corpo de delito, é a regra geral nos 

crimes que deixam vestígios como lembra Fauzi Hassan Choukr (CHOUKR, 2014). 

Além do mais, confirma-se através do art. 158 do Código de Processo Penal (Brasil, 

1941): 

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a 
confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à 
realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime 
que envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) I - violência 
doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, 
de 2018) 

 

O exame técnico da coisa ou da pessoa constitui a própria materialidade do 

crime, sendo a mais importante das perícias (LOPES, 2014, p.431), deve-se 

ressaltar ainda que mesmo o disposto no art. 12, §3º, da Lei Maria da Penha, a qual 

menciona que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários 

médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde não tem o condão de afastar a 

imprescindibilidade da realização do exame de corpo de delito, até porque o inciso 

IV do artigo 12 da Lei da Violência Doméstica estabelece que a autoridade policial 

determine que se proceda ao exame de corpo de delito na ofendida. 

Nota-se assim, que a lesão à saúde psíquica insere-se na definição do crime 

de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, e por deixar vestígios, 

obriga a realização de exame pericial, poder-se-á analisar a perícia psicológica como 

instrumento de prova da materialidade do crime de lesão corporal com dano psíquico 

(RAMOS, 2017, p.119). E, segundo Ramos (2017, p.141) a perícia psicológica é 

atividade vinculada à psicologia jurídica, uma das atividades possíveis do 

profissional psicólogo, regulamentado por lei. 

O psicólogo jurídico, basicamente, tem um papel de auxiliar o sistema de 

justiça e no exercício profissional dos psicólogos no âmbito judiciário, verifica-se a 

predominância das atividades de confecção de laudos, pareceres e relatórios, uma 

atividade esta avaliativa e de subsídio e colaboração aos magistrados. 
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Conforme preceitua Jesus (2010, p. 52) a psicologia jurídica constitui-se um 

campo de investigação psicológico especializado, cuja finalidade é o estudo do 

comportamento dos atores jurídicos no âmbito do Direito, da Lei e da Justiça. 

E especificamente com relação à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o psicólogo jurídico tem suas atribuições estabelecidas nos artigos 30 e 31 

da Lei 11.340/06, o qual faz parte da equipe de atendimento multidisciplinar e, 

dentre outras atribuições que lhe forem reservadas por legislação local, subsidiar o 

juiz, o Promotor de Justiça e a Defesa, mediante laudos ou verbalmente em 

audiência e desenvolve trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e 

outras medidas, tanto em favor da ofendida, quanto do apontado agressor e 

familiares (RAMOS, 2017, p.145). 

Assim, a atividade do perito judicial, definido pelo Título VIII, do Código de 

Processo Penal, como um auxiliar da justiça e sua produção, no âmbito da violência 

doméstica e familiar contra a mulher exercida por um psicólogo através de um laudo 

psicológico é meio de prova e na especificidade da violência psicológica, a perícia 

psicológica destina-se a dirimir e esclarecer dúvidas relacionadas às condições 

psíquicas de alguém. 

Segundo Ramos (2017, p. 146) trata-se de um processo de compreensão 

psicológica do caso em que, respondendo aos quesitos elaborados pelo juiz, deve o 

perito investigar o funcionamento mental do indivíduo submetido a exame. 

Torna-se evidente, portanto, que o perito psicológico deve atuar em estrita 

observância aos princípios éticos e que, embora o laudo constitua meio de prova em 

processo, o juiz não fica limitado ao seu conteúdo, podendo formar sua convicção da 

análise de todos os elementos que constar nos autos ou da fundamentação teoria. 

Observa-se, que embora a perícia seja produzida por um profissional capacitado, ela 

não é determinante por si só na decisão que tomará o magistrado, não sendo assim, 

a perícia uma verdade soberana (RAMOS, 2017, p.149). 

No entanto, a liberdade do magistrado em avaliar a perícia não significa que 

não precise fundamentar a decisão, pelo contrário, tem a obrigação de apontar os 

motivos de sua discordância, uma vez que no art. 93, IX da CF/1988 é determinado 

que as decisões judiciais devem ser motivadas e fundamentadas, sob pena de 

nulidade. 
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E, por conseguinte, a violência psicológica ser a mais silenciosa das formas 

de violência doméstica, e por isso, não é alvo da mesma atenção por parte da 

sociedade ou mesmo da própria vítima, no entanto, isso não quer dizer que ela só 

existe de um tempo para cá, pelo contrário, esse tipo de violência sempre existiu, só 

que camuflada pela violência sexual ou física. Presente em todas as classes sociais, 

este tipo de violência marca profundamente e, muitas vezes, suas sequelas são 

irreversíveis, fazendo com que suas vítimas percam a noção da realidade, da 

identidade, da dignidade e do orgulho.  

Por vários anos ignorados, relevada pelas mulheres, ora vítimas, banalizada 

pelo agressor e não percebida, (in)visível pelas vítimas, nota-se com todo o enredo 

como esse tipo de violência vem sendo estudada e compreendida em toda sua 

dinâmica.  

Entre as formas de violência psicológica, sobressai à doméstica nesse 

presente estudo, em virtude da sua gravidade e pouca visibilidade. A violência 

doméstica, ou intrafamiliar, ainda não está suficientemente avaliada e mensurada e 

só agora começa a se tornar mais visível. 

Sobre o assunto, Dias (2007, p. 45-46) preceitua que: 

Diante desta nova realidade não há como restringir o alcance da 
previsão legal. Vínculos afetivos que refogem ao conceito de família 
e de entidade familiar nem por isso deixam de ser marcados pela 
violência. Assim, namorados e noivos, mesmo que não vivam sob o 
mesmo teto, mas resultando a situação de violência do 
relacionamento, faz com que a mulher mereça o abrigo da Lei Maria 
da Penha. Para a configuração de violência doméstica é necessário 
um nexo entre a agressão e a situação que a gerou, ou seja, a 
relação íntima de afeto deve ser a causa da violência.  
 

Todavia, enquanto não se nomear adequadamente a violência psicológica, 

não se iniciará o processo de cura. E mesmo nomeando-se os atos do agressor 

como violência psíquica, a dificuldade de se sair desse ciclo é imensa. Por vezes, o 

processo é tão demorado que acaba levando o agressor a avançar de categoria e 

cometer atos mais criminosos, como outros tipos de violências já definidas pela Lei 

Maria da Penha - Lei 11.340/06, em seu artigo 7º, como a violência sexual ou física 

ou mesmo o feminicídio, levando-se em consideração as condições da mulher.  

Sendo assim, faz-se urgente o entendimento que o art. 7º constitui apenas um 

parâmetro de interpretação de quando a lei pode ser aplicada. Ou seja, cada 

espécie de violência relevada no dispositivo deve se enquadrar em algum injusto 



 

 

41 

penal já existente, tendo a nova lei importância meramente conceitual e restrita ao 

espaço jurídico de seus próprios artigos.  

Observa-se, portanto, dado todo o percurso já descrito, que a Lei 11.340/06, 

finalmente, produziu inegável e evidente valorização da integridade psicológica pelo 

legislador. O reconhecimento das violências psicológicas veio a exultar este bem 

jurídico, qual seja a integridade psicológica, firmando-se sua real importância para as 

mulheres em situação de violências.  

Ressalta-se, que ainda há a dificuldade probatória existente para reconhecer 

uma modalidade de violência psicológica, uma vez que o juiz se mostrará cético 

diante da prática de um suposto ato que não tem como ser provado. Desse modo, a 

judicialização de violências psicológicas pode trazer complicações, mas que para 

isso seja evitado, frisa-se, portanto, a importância da realização da perícia 

psicológica ou psiquiátrica e, a importância do olhar multidisciplinar no campo do 

Direito. Precisa-se ocorrer o diálogo entre as disciplinas.  

Além do mais, a luta pela erradicação das violências contra mulheres não 

deve-se esperar que as feridas marquem o corpo, porque às vezes elas são 

(in)visíveis, marca-se a alma. Por isso, precisa-se pensar em como utilizar a 

dimensão protetiva da Lei Maria da Penha em toda a sua abrangência, evitando-se 

que privilegiem os planos judicializantes e acima de tudo, reconhecer que as 

palavras das mulheres têm valor. 

À vista disso, visivelmente, o ordenamento jurídico admite a formulação de 

ação penal em razão de violência psicológica autônoma como conteúdo da 

modulação do elemento normativo “saúde”, do tipo do caput do art. 129 do Código 

Penal, não se servindo essa espécie de violência de gênero apenas para acoplar-se 

a outros tipos penais como parâmetro interpretativo, para tão-somente conduzir a 

persecução penal destes ao âmbito do rito penal ordinário e para garantir a 

aplicação de medidas protetivas de urgência. 

Além disso, faz-se indispensável haver um incremento na formação dos 

profissionais do Direito, notadamente dos Defensores, Delegados, Promotores de 

Justiça e Magistrados quanto às questões de gênero e conhecimentos 

transdisciplinares correlatos, porém, mais importante que isso, é reconhecer que 

precisa-se de outros profissionais e de outras áreas, principalmente no que tange a 

elaboração do laudo pericial psicológico, para apontar quais os danos psíquicos 
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causados ou não, esses conhecimentos transdisciplinares – e até mesmo o apoio de 

equipe interdisciplinar – seriam mais importantes para identificar a violência 

psicológica nas sutilezas de que se reveste no dia a dia para, de logo e antes de se 

associar e camuflar-se a outras formas de violência. 

 Por fim, a necessidade de se desenvolverem fluxos nas delegacias de polícia 

através dos quais, com a utilização de anamneses na forma de entrevistas às 

ofendidas, ficariam evidenciados desde o início, os indícios da presença da violência 

psicológica e dos seus efeitos danosos à saúde das vítimas. 

Precisa-se reconhecer a necessidade de uma equipe multidisciplinar para 

ajudar a romper o ciclo de violência psicológica. Reconhecendo-se, assim, desafios 

na intervenção criminal e multidisciplinar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos argumentos para elaboração do presente artigo, nota-se que 

entender a relevância de primeiramente o conceito de lesão corporal é ofender a 

integridade corporal ou a saúde de outrem, bem como o seu bem jurídico tutelado 

ser a incolumidade da pessoa física e psíquica e mais ainda, por abarcar a proteção 

da saúde mental e, portanto, fez-se necessário conhecer o que vem a ser saúde 

mental e apresentar, comprovando-se, que diversos doutrinadores abarcam a saúde 

e integridade psíquica no crime de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código 

Penal. 

Além disso, torna-se evidente, entretanto, que a agressão psicológica a saúde 

psíquica da mulher geram marcas emocionais na vítima, tais como a ansiedade que 

pode desencadear sintomas físicos, como dores de cabeça, úlceras nervosas, 

dificuldades de concentração; sentimentos de culpa por não ter como parar a 

violência; baixa autoestima; depressão e suicídio. Ademais, percebe-se que além de 

causar inúmeros danos à mulher ofendida, por inúmeras vezes configura o ponto 

inicial de toda a violência doméstica, a tolerância à violência psicológica contra a 

mulher nas relações íntimas de afeto no âmbito doméstico e familiar caracteriza a 

negação dos direitos humanos mínimos à mulher, como dignidade, liberdade, 

integridade e principalmente a saúde, sendo definida no artigo 7º, II da Lei Maria da 

Penha, ação afirmativa do Estado, visando reconstituir a igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres.  

Por fim, identifica-se que apesar da violência psicológica ainda ser pouco 

apresentada como causa de amplo dano à mulher ofendida, certo que a Lei Maria da 

Penha tornou viável o combate à prática de todas as formas de violência doméstica, 

por meio da proteção à mulher que realmente necessita do amparo legal, observa-se 

que o discurso de naturalização da violência psicológica pela sociedade e a 

aceitação dessa especificidade de violência cometida às mulheres, é reproduzida 

pelos sistemas de justiça que se omitem perante de tais casos, o que constitui um 

muro à efetividade da Lei Maria da Penha.  

Diante do exposto, reconhecendo-se as particularidades da violência 

psicológica contra mulher no âmbito doméstico e familiar, foi factível compreender e 

alcançar que o mero tratamento legal não é capaz de solucionar o problema da 
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aplicação da violência psicológica no crime previsto no artigo 129 do CP. Assim, 

corroborou-se a necessidade de ser de fato implementado e instalado o atendimento 

multidisciplinar previsto no Título V da Lei Maria da Penha, que deverá contar com 

equipe integrada por profissionais especializados nas áreas da psicologia, psiquiatria 

e de saúde e, a qualificação técnica dos agentes da justiça, reconhecendo-se que a 

partir de um olhar e capacitação interdisciplinar é também imprescindível para que o 

atendimento às mulheres vítimas de violência ocorra de forma eficaz, bem como a 

institucionalização da perícia psicológica são medidas que devem ser implantadas e 

processadas pelas autoridades públicas para dar efetividade e eficiência a 

criminalização da violência psicológica no crime previsto no artigo 129 do Código 

Penal Brasileiro cometida contra mulher no âmbito doméstico e familiar. Nota-se, 

portanto, ser um desafio a ser alcançado, principalmente através das ações 

descritas.  
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