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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio da sucessão de leis no tempo, se as imunidades absolutas e relativas previstas no 
Código Penal para crimes contra o patrimônio ainda têm aplicabilidade quando praticados em um contexto de violência doméstica e familiar 
contra a mulher após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Por razões de ordem político-criminal, visando em primeiro plano a harmonia e a 
solidariedade familiar, as legislações penais, desde o direito romano, concederam imunidade penal, absoluta ou relativa, nos crimes patrimoniais 
praticados entre cônjuges ou parentes próximos. O código Napoleônico de 1810 não se afastou daquela orientação romana, admitindo a 
impunidade para o crime de furto, desde que cometido entre cônjuges, ascendentes e descendentes. No Brasil, os dois Códigos Penais do século 
XIX (1830 e 1890) previam a impunidade para os crimes de furto praticados entre parentes. O atual Código Penal brasileiro de 1940 adotou a 
mesma orientação, seguindo a filosofia romana, priorizando a harmonia e a integridade dos laços familiares, estando, assim, em plena 
consonância com a Constituição Federal, visto que as imunidades - absoluta ou relativa - são asseguradas de acordo com o nível de parentesco 
entre autor e vítima. Desse modo, o legislador infraconstitucional elencou nos artigos 181 e 182 do Código Penal, respectivamente, as chamadas 
imunidades absolutas - sendo aquelas que isentam de pena o sujeito ativo do delito – e as imunidades relativas – determinando que o 
ajuizamento da ação penal dependerá da representação do ofendido. Assim, por entender que as relações familiares devem receber especial 
atenção do Estado, estabeleceu que, havendo prática de crime patrimonial entre parentes próximos, estes crimes não devem ser punidos, ou, ao 
menos, devem depender da vontade da vítima (representação). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como 
a Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 5º, I a III c/c artigo 7º, IV, o legislador expressamente demonstrou seu objetivo de tutelar a 
mulher no contexto familiar no que se refere ao patrimônio, determinando, então, que a violência patrimonial também se apresenta como 
espécie de violência de gênero. Assim, após 2006, vislumbra-se grande controvérsia em sede doutrinária e jurisprudencial no que tange à 
possibilidade ou não de serem aplicadas as imunidades previstas no Código Penal quando a vítima do crime patrimonial for mulher e o delito for 
praticado em um contexto de violência doméstica e familiar. Fator que acirrou as discussões está relacionado com o fato de o Estatuto do Idoso 
ter alterado o Código Penal, inserindo ao Art. 183 o inciso III, vedando expressamente a aplicação das imunidades quando a vítima for pessoa com 
idade igual ou superior a 60 anos. No entanto, a Lei Maria da Penha não trouxe vedação similar.   Um primeiro posicionamento que será 
delineado no presente trabalho sustenta que as imunidades, seja pela pequena lesividade da conduta que representam, seja pela circunstância 
personalíssima entre os envolvidos e o interesse estatal de proteção dos vínculos familiares como extrema importância para a pacificação social, 
se encontra em perfeita consonância Constitucional. Por outro lado, é possível encontrar posicionamento em sentido diverso, tanto na doutrina 
como na jurisprudência, no sentido de que a efetividade da Lei Maria da Penha pressupõe a inaplicabilidade das referidas imunidades, 
notadamente por se apresentar como lei especial e posterior ao Código Penal, devendo prevalecer sobre este no que for contrário, acarretando 
revogação tácita dos referidos dispositivos que poderiam ensejar na perpetuação de práticas de violência de gênero e na impunidade dos 
infratores, deixando de dar à lei condições de ter seu efetivo propósito finalístico válido, que é a proteção da mulher em todos os sentidos.
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