
VIOLÊNCIA POR PARCEIRO ÍNTIMO: CORTE DE 

CABELO COMO FORMA DE PUNIÇÃO

5opb     01       02       03        10       12       15      17        18       19       20        23       29       31    32        33       34       37       38       39 

INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

BIBLIOGRAFIA 

Maria Clara Cardoso Seba1; Amanda Delfino Braccini2; Pedro José Correia Ferraz3; Fabiana Iglesias de Carvalho5; Carmen Sílvia Molleis Galego Miziara4; Ivan Dieb Miziara6.

1Acadêmico da Faculdade de Medicina do ABC, email: mariaclaracseba@hotmail.com.
2Acadêmico da Faculdade de Medicina do ABC.
3Acadêmico da Faculdade de Medicina do ABC.
3Professora auxiliar do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC).
4Professora auxiliar do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC).
5Professor Titular do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Deontologia Médica e Perícias Médicas do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC).

Relato de caso realizado por meio de consulta ao prontuário do

paciente. Com base nos dados do caso, foi realizada revisão

narrativa de literatura sobre violência contra a mulher.

MARCO CONCEITUAL

Discutir sobre o enquadramento legal do corte intencional de cabelo

como forma de vingança.

RESULTADOS

A violência contra a mulher é crime de violação dos direitos

humanos e, em grande proporção, é causada pelo parceiro íntimo

durante ou após o término da relação. A violência, tanto física como

psicológica, pode ser vista como opressão, um conflito de

interesses entre o ser opressor e o oprimido, uma relação social de

hierarquia entre os sexos, de dominação e subalternidade. Ato

aleatório à incolumidade física com a volição de causar sofrimento,

humilhação ou dor à mulher não é infrequente, mas pode gerar

divergências penais quanto à qualidade e à quantidade do dano. A

violência doméstica passou a ser considerada crime no Brasil no

ano de 2006, com a lei conhecida como Maria da Penha vindo a

alterar o Código Penal e também o processo penal.

Mulher relata ter sido agredida pelo ex-companheiro com um

pedaço de pau após se recusar a sair com ele. Declara ainda que o

agressor cortou seu cabelo com o intuito de a humilhar e a deixar

com aparência vexatória. Ao exame físico, apresentava lesões

contusas abertas em couro cabeludo com necessidade de suturas,

sem presença de fratura óssea, e áreas do escalpo com cabelos

tosados de forma irregular e aleatória.

Vamos abordar apenas os aspectos relativos ao corte de cabelos,

uma vez que as cicatrizes decorrentes das lesões contusas serão

permanentes em couro cabeludo, fato indiscutível. Existem correntes

divergentes quanto este tema. O ato de cortar o cabelo de alguém,

sem autorização, desde que a ação provoque uma alteração

desfavorável no aspecto exterior da vítima, pode configurar o crime

de lesão corporal, capitulado nos crimes contra a pessoa, por tratar-

se de um ato atentatório à incolumidade física. Em nossos tribunais,

encontram-se decisões em ambos os sentidos. O corte

desarrazoado dos cabelos poderia, em tese, constituir o delito de

lesão corporal leve ou o crime de injúria, cujas penas se equivalem,

indo até o máximo de um ano de reclusão e multa (no segundo

caso). Dúvidas ainda poderão surgir quanto a sua graduação tendo

por alguns pareceres considerado dano estético. Ampliando um

pouco mais a abordagem do Código Penal, outra possibilidade a ser

discutida, seria o crime de injúria real, conforme artigo 140, posto

que o meio empregado pelo agressor foi aviltante e, ao cortar o

cabelo da vítima do sexo feminino considerou que com essa

conduta depreciaria a vítima.
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Nas imagens acima, há as lesões contusas abertas em couro

cabeludo e os hematomas ocasionados pela força física praticada

pelo agressor.

Conforme o art. 5º da Lei nº. 11.340, “se configura violência

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. A violência

contra as mulheres é considerada de alta frequência em serviços de

saúde, sendo vista como um problema de saúde pública, elevando

anualmente seus índices, necessitando de maior qualificação por

parte dos trabalhadores que auxiliam pessoas nesse contexto. Pelo

fato de a violência domestica ser considerada uma questão de

saúde pública, há necessidade de ser identificada pelos

profissionais de saúde. Diante de questões semelhantes ao caso em

tela, é importante analisar o caso como um todo e não em partes.

Somando à intenção de causar lesão física, o autor também se

valeu de atitude com intento de causar humilhação, alterando de

forma, mesmo que temporária, a imagem física da mulher.

Discussões acerca desse tema devem ser colocadas em pauta.
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