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Nesta exposição pretendo discutir a leitura que está sendo feita acerca da Lei Maria
da Penha desde uma perspectiva do controle punitivo e chamar a atenção para a grande
responsabilidade e, sobretudo, da grande oportunidade que têm os profissionais do Direito
de repensar a intervenção do Estado, especificamente a intervenção penal nos conflitos
interpessoais que envolvem afetividade.
No senso comum prevalece a idéia de que a Lei n. 11.340 tem caráter punitivo. O
nome ao qual foi associada, Maria da Penha, símbolo da impunidade de um marido
agressor, fixou, talvez irremediavelmente, o propósito sancionatório penal. Assim, por
exemplo, notícia veiculada no dia 24 de novembro de 2006, no jornal O Dia, ressalta: “As
punições para agressores endureceram (...) agora, a pena de detenção para crimes da
violência doméstica triplicou: era de, no máximo, um ano e agora pode chegar a três. A
Justiça tem 48 horas, a partir da queixa, para afastar o agressor da vítima”. Essa
interpretação é reproduzida de forma sistemática em todos os noticiários da mídia.
O enfoque é compartilhado pelos profissionais do direito. Nesse setor identificamos
uma forte rejeição por parte de juízes e membros do Ministério Público que atuam nos
juizados especiais criminais, segmento que chegou a articular um movimento, ainda na fase
de discussão do projeto de lei, contrário a sua aprovação.
A rejeição por parte dos juízes, de modo geral, se fundamenta em razões de ordem
prática, como o fim da celeridade e da economia processual. Oculta, porém, a ideologia
ainda prevalente de que lesões corporais leves, atos de intimidação, ofensas à honra,
controles na vida diária, são assuntos inerentes à vida familiar e para a preservação desta
devem ser relevados. Pesquisa de CAMPOS (2001, p. 104) comprova o valor concedido à
preservação familiar, na insistência dos juízes para que a vítima se retrate da representação
e aceite o compromisso “feito pelo agressor de não mais praticar a conduta violenta, que
sequer constará do termo de renúncia”1.
Um setor mais restrito dos profissionais do Direito rejeita a nova lei desenvolvendo
argumentos de fundo, como é o caso de KARAM (2006, p.7) ao afirmar: “o enfrentamento
da violência de gênero, a superação dos resquícios patriarcais, o fim desta ou de qualquer
outra forma de discriminação (...) não se darão através da sempre enganosa, dolorosa e
danosa intervenção penal”. Defende o abolicionismo. Para ela, a repressão penal “em nada
pode contribuir para o reconhecimento e garantia de direitos fundamentais, tampouco
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podendo trazer qualquer contribuição para a superação de preconceitos ou discriminações,
até porque preconceitos e discriminações estão na base da própria idéia de punição
exemplificativa, que informa e sustenta o sistema penal”2. Sua posição rejeita, inclusive,
estratégia de política criminal alternativa para as classes subalternas em que se admite a
ampliação e o reforço da tutela penal, em áreas de interesse essencial para a vida dos
indivíduos (BARATTA, 1999, p. 202)
Também minimalistas fazem restrições à lei, qualificando-a como legislação de
emergência, de apelo meramente simbólico (SOUZA e FONSECA, 2006, p.5).
Sem dúvida, a Lei Maria da Penha recoloca uma vez mais o tema da legitimação do
Direito Penal, desconstruída pelos aportes da criminologia da reação social e pela
criminologia crítica. Nessa perspectiva não há como deixar de reconhecer que a Lei n.
11.340 aposta em certo grau na funcionalidade do Direito Penal para contribuir com a
superação da desigualdade de gênero e se insere na linha do eficientismo de que fala
ANDRADE (2005).
Essa constatação é frustrante para quem participou desde o início da discussão da lei
e colaborou na redação da proposta oferecida à Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, a qual serviu de base ao projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo
ao Congresso Nacional.
A idéia que norteou o grupo de mulheres que, individualmente ou representando
organizações, numa reunião realizada em agosto de 2002, no Rio de Janeiro,
comprometeu-se a lutar por uma lei que instrumentalizasse o Estado brasileiro em prol das
mulheres vítimas da violência doméstica e que reconhecesse este tipo de violência como
uma violação aos direitos humanos. Daí a proposta de um Juizado que conhecesse as
situações de violência doméstica e as apreciasse na perspectiva do direito civil e penal já
existente, com assessoramento de equipe multidisciplinar. O enfoque privilegiava diminuir
a situação de vulnerabilidade das mulheres que buscam a intervenção do Estado para
enfrentar e superar conflitos no âmbito doméstico ou esperam do Estado uma resposta
adequada aos danos físicos, psíquicos e patrimoniais que lhe são causados por seus
cônjuges ou companheiros.
Com o correr do tempo, colocada a proposta ao debate público, a idéia do juizado
unificado vingou, mas as questões civis ficaram em segundo plano, tanto que a regra de
transição do art. 33 - que corre o risco de se tornar permanente em alguns estados da
federação –dispõe: “enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal
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para conhecer e julgar as causas da prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher”.
O consenso sobre a necessidade de afastar a competência dos Juizados Especiais
Criminais (JEC) criados pela Lei n. 9.099 ocorreu após uma longa discussão sobre a
inoperância daqueles juizados e, mais do que isso, sobre a forma com que banalizaram a
violência doméstica.
Nesse sentido, a pesquisa de CAMPOS (2001) demonstra que os JEC atuam de
forma positiva na perspectiva do réus, mas na perspectiva das vítimas mulheres constituem
uma “armadilha da legislação penal”:
A criação dos Juizados Especiais, ao devolver ao Poder Judiciário, o julgamento
de delitos que eram informalmente conciliados nas Delegacias de Polícia, mas
não contidos, criou expectativas de resolução imediata e eficaz. No entanto, essa
expectativa é imediatamente desfeita com a renúncia ao direito de representar
obtida pela conciliação “induzida” pelo magistrado. Desta forma, se por um lado
os Juizados publicizaram a violência contra a mulher praticada na unidade
doméstica, por outro não lhe conferiram tratamento diferenciado. Se antes a
violência doméstica não se constituía processualmente, hoje ela não é processada.
(p. 107)

A autora também conclui que a lógica do sistema penal é a reversão da vítima em
ré. Daí porque mesmo a consagração das penas de multa e restritivas de direito em
detrimento das penas privativas de liberdade não acarretou a maior aplicação da lei penal.
Essas avaliações não impressionam os juízes dos JEC. Baseando-se em dados
quantitativos costumam ressaltar a suposta produtividade dos juizados. Por exemplo, de
acordo com dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os JEC do Rio julgaram 166
mil ações, de janeiro a julho de 2006, contra 155 mil no ano de 2005. O Desembargador
Thiago Ribas Filho (2006) arrisca uma avaliação qualitativa bastante discutível em face das
características conhecidas do chamado ciclo da violência doméstica. Assevera: “Tenho
certeza de que os nossos juizados estão indo muito bem, e mais do que os números, a
efetividade da atuação dos juízes, com a cooperação de psicólogos e assistentes sociais, é
uma realidade. Poucos dos agressores domésticos e viciados em drogas voltaram a
delinqüir”.
No entanto, nos debates promovidos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres,
ouviu-se juízes que externaram ponto de vista diferente, preocupados com a inefetividade
da Lei n. 9.099 para romper o ciclo ascendente da violência doméstica contra a mulher.
Por fim, prevaleceu a proposta de excluir do âmbito de aplicação da Lei n. 9.099
quaisquer infrações penais constitutivas da violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente da pena prevista. Para tanto, foi editada a regra de não-aplicação do art.
41, que, em uma primeira leitura, torna incondicionada a ação penal relativa aos crimes de
lesões corporais leves e impede a suspensão do processo.

A vedação da suspensão do processo não foi objeto dos debates que antecederam a
edição da lei. No entanto, o tema da representação no crime de lesões corporais leves foi
bastante discutido, com posições antagônicas, de um lado pelo retorno à ação penal
incondicionada e, de outro, pela manutenção da representação como condição para a ação,
dela só podendo retratar-se a mulher perante o Juiz, com presença do Ministério Público e
assistência jurídica. A segunda posição considera que a representação e a possibilidade de
sua retratação valorizam a mulher como sujeito do processo penal.
Na sua avaliação dos JEC, CAMPOS (2001, p.98) registrou que:
Ao ser substituída por um ente (o MP) a mulher fica sem vontade, sem
participação alguma no desenrolar do processo, expropriada do conflito(...) A
representação devolve o poder à mulher, mesmo que em alguns momentos ela
não possa exerce-lo. Se houver conciliação esta será feita pelo Juiz (...) Observei
que as vítimas ao disporem de advogada e pelo fato de contarem com a presença
do Juiz, mostraram-se mais seguras e falantes durante as audiências. A
interferência de dois atores externos ao conflito (juiz e advogada) representou um
importante fator de poder para a vítima.

Quanto ao aumento da pena máxima do crime de violência doméstica definido pela
Lei n. 10.886, de 17.06.2004, corrrespondente à lesão corporal leve, foi introduzido nos
debates no Legistativo. Esse aumento, somado à regra da ação penal incondicionada e da
vedação da suspensão do processo, bem como à ubicação do juizado na vara criminal, leva
à expansão do direito penal, situação que não fora desejada nos primórdios da discussão da
lei.
Diante disso, para salvar a lei do destino de constituir mais um referente simbólico,
é necessário resgatar, dentro das possibilidades que enseja, a concepção originária de que o
Estado deve oferecer, no âmbito do Judiciário, resposta coerente e articulada das leis civis e
penais, com serviços de assistência psicossocial que apontem às mulheres em situação de
violência doméstica, aos seus agressores ou agressora, caminhos para a superação dos
conflitos. A já tantas vezes mencionada pesquisa de CAMPOS (2001, p. 106) revela a forte
expectativa das mulheres com a capacidade do Judiciário em lhes dar segurança imediata
para que possam trabalhar, para que possam voltar para casa e para que não sejam mais
agredidas.
Ademais, é preciso criar mecanismos de solução pré-judicial, em nível
administrativo ou comunitário, para os casos que ainda não configurem infrações penais.
A experiência das Delegacias de Atendimento à Mulher pode ser útil. Na análise
feita por PASINATO (2002, p. 288-289), as delegacias seguiram três modelos: (1) que
prioriza o atendimento burocrático-policial do registro das queixas e seu encaminhamento à
Justiça; (2) que mescla a atividade policial com as funções de mediação; (3) que combina o
atendimento policial com o atendimento psicológico-social, buscando um atendimento mais
integral à mulher.

A proposta dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar parece criar o terceiro
modelo que, para se institucionalizar, requer a implantação de equipe de atendimento
psicossocial.
Para um fenômeno que ocorre em todas as classes sociais e em todos os países, não
é apropriado nem conforme as premissas do Estado Democrático de Direito, configurado
pela Constituição Federal de 1988, pugnar pelo reconhecimento de inconstitucionalidades,
invocando presunção indevida da vulnerabilidade da mulher, desproporcionalidade do
procedimento e impossibilidade de acumulação da jurisdição penal e civil. São argumentos
que não se sustentam diante dos números mundiais e nacionais relativos à violência
doméstica e familiar contra a mulher. Os números estatísticos da agressão de homens por
mulheres são irrelevantes.
Mais apropriado, portanto, é investir nos aspectos da lei que proporcionam
condições às partes de construírem soluções positivas para seus conflitos, ou seja, nas
medidas integradas de prevenção, na assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, inclusive jurídica, no atendimento policial, nas medidas protetivas e
na equipe de atendimento multidisciplinar.
Nunca é demais lembrar a importância da sensibilização dos profissionais do
direito. CAMPOS (2001, p. 105) faz uma observação interessante ao contar como o juiz se
refere à agressão: “vamos acabar com isso”. Assim, ele oculta a forma como é exercida a
violência e como ele distribui desigualmente o poder na sociedade patriarcal. Juízes e
juízas, promotores e promotoras, policiais em geral precisam refletir sobre as desigualdades
de gênero e se comprometer com o estabelecimento da igualdade.
Por último, há que abandonar a forma de pensar a que estamos acostumados, que
MORIN chama de pensamento ou paradigma simplificador (2005, p. 59), segundo o qual
separamos o que está ligado (disjunção) ou unificamos o que é diverso (redução). Ele
propõe o pensamento complexo que aspira a compreensão da realidade de modo
multidimensional. A visão não complexa das ciências humanas e sociais distingue a
realidade econômica, a realidade psicológica, a realidade demográfica, etc. Entretanto, diz
MORIN (id., p. 68) “não se podem isolar os objetos uns dos outros. No fim das contas, tudo
é solidário. Se você tem o senso da complexidade, você tem o senso da solidariedade. Além
disso você tem o senso do caráter multidimensional de toda realidade”.
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