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RESUMO 
 
O objetivo do trabalho é problematizar a superficialidade com 
que a comunidade jurídica em geral, salvo pontuais exceções, 
não se aprofunda no impacto normativo das determinações da 
Lei Maria da Penha. Como sói ocorrer, aspectos axiológicos 
nevrálgicos desse sistema legal são desprezados, enquanto 
raciocínios exclusivamente positivos,  geram divergências 
jurisprudenciais que poderiam ser amplamente reduzidas caso 
houvesse a devida valorização de todo o corpo normativo da 
LMP. Dessa maneira, busca-se elencar referências, dentro da 
doutrina jurídica já existente, que representem as 
compreensões jurídicas conscientes das categorias de gênero 
no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a 
mulher.  
 
Palavras-chave: Violência de Gênero. Patriarcado. Lei Maria 
da Penha. Doutrina. Interpretação jurídica. 
 
ABSTRACT 
 
The objective is to discuss the superficiality with the legal 
community in general, unless specific exceptions, not delves 
into the regulatory impact of the determinations of the Maria da 
Penha Law (LMP). As frequently occurs, axiological aspects 
nerve that legal system are neglected, while only positive 
reasoning, generate jurisprudential differences that could be 
greatly reduced if there were a proper appraisal of the entire 
regulatory body of LMP. In this way, we seek to list references, 
within the existing legal doctrine , representing the legal 
understandings aware of gender categories in fighting domestic 
and family violence against women. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Temos direito a reivindicar a igualdade quando a desigualdade 
nos inferioriza; temos direito a reivindicar a diferença quando a 
igualdade nos descaracteriza. (Boaventura de Sousa Santos) 

 
Diante das peculiaridades dos casos de violência doméstica, o legislador se 

preocupou em instituir tal diploma legal, que se apresenta como um microssistema 

normativo cujas singularidades deveriam permitir um combate mais amoldado e efetivo 

contra a violência familiar e doméstica contra a mulher. Assim, dentro do microssistema da 

Lei Maria da Penha, as disposições legais preliminares – ao estabelecerem parâmetros 

interpretativos, referenciais programáticos ao Poder Público e, sobretudo a centralidade do 

conceito de gênero – acabaram por possuir uma importância jurídica e conceitual ímpar. 

Apesar desse destaque legislativo, nota-se que parte da inexatidão de 

entendimento jurídico estaria calcada justamente na perspectiva limitada com que a doutrina 

majoritária perscruta a Lei 11.340/2006. Cativos a uma interpretação estritamente positiva, 

muitos autores e operadores do Direito incorrem no erro de desprezar conteúdos 

sociológicos imprescindíveis para a compreensão devida de um fenômeno tão complexo, 

que é a violência de gênero contra a mulher. Como clara manifestação dessa cultura 

jurídica, acabam sendo desprezadas – inclusive sendo vistas, como será visto, como 

desnecessárias por alguns – as preocupações legislativas em estabelecer referenciais 

conceituais nas disposições gerais da Lei Maria da Penha. Assim, vê-se que a doutrina 

jurídica, em sua maioria, ao se debruçar sobre a Lei 11.340, não se preocupa em considerar 

a relevância semântica da violência de gênero, menosprezando detalhes como a realidade 

patriarcal, a dissimetria de poder e, logicamente, a própria compreensão dos conceitos de 

gênero. 

Levando em consideração tal contexto renhido, a presente reflexão se pauta na 

tentativa de demonstrar que a existência de ampla divergência em aspectos essências da 

Lei Maria da Penha (LMP) não são unicamente discussões doutrinariamente fundamentadas 

em exclusivos aspectos positivo-normativos. Pelo contrário, os desencontros 

jurisprudenciais e doutrinários não somente se apresentam como fruto da ausência de uma 

perspectiva interpretativa do diploma legal sob o prisma da violência de gênero. Logo, faz-se 

necessário assumir, que, apesar da representatividade simbólica e inaugural da referida lei, 

a rotina forense tem mostrado certa despreocupação dogmática com a LMP, os quais 

solapam a eficácia social da lei num contexto cultural ainda assumidamente patriarcal. 

 

 



 

 
                  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

There is one universal truth, applicable to all countries, cultures 
and communities: violence against women is never acceptable, 
never excusable, never tolerable. (Ban Ki-Moon) 

 

A violência contra a mulher se apresenta como uma temática urgente e, 

infelizmente, sempre hodierna. A agressão contra a mulher, num infortúnio paradoxal, ao 

mesmo tempo em que se apresenta como o nadir da discriminação de gênero, se espraia 

indiscriminadamente pelas mais diversas coletividades; nas mais diversas classes sociais, 

por todos os graus de ensino e conhecimento, não fazendo distinção a tez, títulos 

acadêmicos, posses, riquezas ou escolhas religiosas, etc., é possível verificar a nociva 

incidência da violência contra a mulher.  

Na terrae brasilis, conforme pesquisa do IPEA (2014), baseada no Sistema de 

Informações de Mortalidade, do Ministério da Saúde, ocorreram, entre 2009 e 2011, 16.994 

feminicídios. Na mesma pesquisa, estima-se que ocorreram, em média, 5.664 mortes de 

mulheres por causas violentas a cada ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada dia, ou uma a 

cada hora e meia. Nos últimos 30 anos (PORTAL COMPROMISSO E ATITUDE), houve um 

aumento de 217,6% nos quantitativos de mulheres vítimas de assassinato. Além disso, no 

contexto do atendimento do Sistema Único de Saúde, duas em cada três pessoas 

atendidas, em razão de violência doméstica ou sexual, são mulheres. No contexto mundial, 

por sua vez, o Brasil está em 7ª lugar, num ranking de 84 países onde mais se matam 

mulheres, com uma taxa de 4,4 homicídios por 100 mil habitantes (WALSEIFISZ). Para a 

World Health Organization2, o problema da violence against women é uma realidade 

endêmica mundial, concluindo que um terço das mulheres de todo o mundo são ou já foram 

vítimas de violência física ou sexual. 

Diante da expressividade das estatísticas referidas, nota-se que o fenômeno da 

violence against women é uma problemática social que não pode ser desprezada e muito 

menos negada. Pelo contrário, os números atestam apenas uma face que, não obstante 

                                                           
2
 “Violence against women is not a new phenomenon, nor are its consequences to women’s physical, 

mental and reproductive health. What is new is the growing recognition that acts of violence against 
women are not isolated events but rather form a pattern of behaviour that violates the rights of women 
and girls, limits their participation in society, and damages their health and well-being. When studied 
systematically, as was done with this report,it becomes clear that violence against women is a 
global public health problem that affects approximately one third of women globally.” [grifo 
nosso] (World Health Organization. Global and regional estimates of violence against women: 
prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Disponível 
em: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/. Acesso em: 02 
de maio de 2014). 



 

 
                  

muitas vezes restar mediocremente escondida no silêncio do lar, insiste, pela sua dimensão 

e gravidade, em exigir uma contínua abordagem, reflexão e consequente práxis. 

Como é sabido, em resposta a um vácuo jurídico que invariavelmente fomentava 

a manifestação da referida violência contra a mulher, na conjuntura brasileira, a Lei Maria da 

Penha representou um salto relevante no combate à violência doméstica. De todo modo, 

não foi mérito do Estado brasileiro a iniciativa para solapar positivamente o problema da 

agressão contra a mulher. Pelo contrário, num contexto de grave omissão estatal, com 

evidente marca de quase martírio, a República do Brasil teve que responder às cobranças 

internacionais3, dando concretude aos diplomas internacionais que se submetera apenas 

formalmente.   

Destarte, diante das peculiaridades dos casos de violência doméstica, o 

legislador se preocupou em instituir mecanismo legal que possibilitasse a concessão de 

proteção célere e pragmática. Entretanto, não obstante tal representatividade desse 

microssistema, é perceptível que a doutrina e a jurisprudência em geral enfrentam 

nevrálgicas questões que ainda não alcançaram um patamar de pacificação e assunção 

uníssona de entendimento.  

Na verdade, com pontuais exceções, o que pode ser observado é um cenário de 

superficialidade peculiar na abordagem jurídico-acadêmica em geral. Quase que de forma 

unânime, processualistas e penalistas que expõem seus entendimentos sobre a Lei Maria 

da Penha não reservam, ainda que minimamente, qualquer espaço para a problematização 

social necessária.  

Como sintoma dessa omissa acriticidade, nota-se, mesmo em obras que utilizam 

a abordagem sistêmica de artigo por artigo, a grave omissão de nada se afirmar sobre a 

violência de gênero – e, logicamente, sobre o conceito de gênero. Assim, aspecto tão 

nevrálgico no microssistema, quando lembrado, é relegado a ser tratado com mero capricho 

legislativo. Também, nas doutrinas desse específico jaez, as próprias disposições 

preliminares e disposições gerais da LMP são analisadas como fruto da prolixidade do 

processo legislativo, incorrendo, segundo essas vozes, em repetições desnecessárias dos 

direitos e garantias constitucionais. Dessa forma, tais obras, ao afastarem qualquer 

vislumbre sociológico da violência de gênero, invariavelmente incorrem numa perspectiva 

                                                           
3
 “A falta de julgamento e condenação do responsável nessas circunstâncias constitui um ato de 

tolerância, por parte do Estado, da violência que Maria da Penha sofreu, e essa omissão dos tribunais 
de justiça brasileiros agrava as consequências diretas das agressões sofridas pela Senhora Maria da 
Penha Maia Fernandes.  Além disso, como foi demonstrado anteriormente, essa tolerância por parte 
dos órgãos do Estado não é exclusiva deste caso, mas uma pauta sistemática.  Trata-se de uma 
tolerância de todo o sistema, que não faz senão perpetuar as raízes e fatores psicológicos, sociais e 
históricos que mantêm e alimentam a violência contra a mulher.” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos.Relatório nº 54/01: Caso 12.051, 
Maria da Penha Maia Fernandes, Brasil, 04 de abril de 2001. Disponível em: 
<http://www.cidh.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 01 de abril de 2014). 



 

 
                  

extremamente unilateral – quando não, descabida – do microssistema legal em comento. 

Com a assunção exclusiva – mais precisamente, excludente – do viés jurídico-

positivo, a doutrina majoritária incorre em erros comezinhos na interpretação da Lei Maria da 

Penha. Olvidar a práxis feminista, desconsiderar o descompasso histórico dos direitos 

humanos das mulheres e fechar os olhos à ideologia patriarcal predominante, é escolha 

científica que firmemente redundará em preferências jurídicas que não se adequarão 

perfeitamente à realidade ontológica, que é objeto da legislação. Isto é, a devida 

compreensão do fenômeno da violência de gênero (contra a mulher) é condição sine qua 

non para a apreensão do diploma legal que busca enfrentá-la.  

Um exemplo claro dessa perspectiva doutrinária é a postura assumida pelo 

penalista Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 1261), que, na obra Leis Penais e 

Processuais Comentadas, assim assevera: 

 
Estabelece o art 2.° que toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes a 
pessoa humana. Parece-nos óbvia a situação, pelo simples fato de que a mulher 
é um ser humano. (…) O mais, inserido no art. 2 ° da Lei 11.340/2006, é pura 
demagogia, pretendendo solucionar problemas de ordem basicamente social com a 

edição de leis e mais leis, que, na pratica, não saem do papel, jamais atingindo a 
realidade. (…) Outra obviedade, pois todos os seres humanos merecem as mesmas 
garantias, oportunidades e facilidades. Se todos são iguais perante a lei, sem 
qualquer distinção de sexo, soa-nos despropositada a disposição encontrada nesta 

norma. É preciso findar, de vez, o mau vezo de se editar leis que contêm palavras 
inúteis. A legislação brasileira mereceria uma limpeza, em homenagem, no mínimo, 
a lógica e a harmonia normativa. [grifo nosso] 

 
E, em trecho seguinte, prossegue o referido jurista (NUCCI, 2010, p. 1261) em 

suas críticas ao texto legal da Lei Maria da Penha, desprezando o descompasso histórico4 

existente entre a dignificação humana na figura do homem e da mulher: 

 
(…) somente se pode reputar a outro deslize demagógico o estabelecimento do 
art. 3.°, merecedor das mesmas criticas feitas ao art. 2.° (nota supra). Todos os 

brasileiros devem ter asseguradas as condições para o exercício desse rol de 
direitos elencados pelo art. 3.°. (…) No entanto, não adianta editar uma lei para 
“assegurar” direitos inerentes a pessoa humana em geral (como a vida, a saúde, a 
segurança, a alimentação etc.). Alem disso, a temática proposta pela Lei 
11.340/2006 e buscar métodos coercitivos a violência domestica e familiar 
contra a mulher, nada tendo a ver com outras situacoes socioculturais.[grifo 
nosso] 

 
Como forma de ratificar o grau da incompreensão jurídica sobre a igualdade de 

gênero, é de se mencionar ainda dois lamentáveis posicionamentos que, em vez de 

somarem numa análise construtiva do microssistema da Lei Maria da Penha, incorrem no 

                                                           
4
 “…é perceptível que, ao longo dos tempos, especialmente, daquela parte da história ocidental que 

melhor conhecemos, a criação inicial de formas estatais e jurídicas muito pouco ou nada melhorou na 
condição feminina. A mulher sempre foi relegada a um segundo plano, posicionada em grau 
submisso, discriminada e oprimida, quando não escravizada e objetificada.” (PORTO, Pedro Rui da 
Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/2006: análise crítica e 
sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 14). 



 

 
                  

erro de fazerem censuras sem qualquer preocupação em considerar minimamente a 

conjuntura social e histórica vivida pela mulher em meio a uma sociedade patriarcal. 

Primeiramente, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, na introdução da edição 

de 2007 da obra „Violência doméstica – Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006): comentada 

artigo por artigo’, chegaram a fazer uma crítica incisiva (e excedida) à dinâmica legislativa 

do diploma legal em comento, inclusive conotando, no mínimo, certo desconhecimento (se 

não, preconceito) às discussões feministas sobre a violência de gênero (CUNHA, 2007, p. 

07): 

 
São inúmeras as dúvidas suscitadas pelo novo estatuto. Por vezes se identifica no 
texto um quê de panfletário, mais parecendo um discurso feminista típico dos 
anos 60 e 70. A preocupação excessiva em tutelar a mulher, resultou, vez ou outra, 
em disposições de difícil aplicação, quando não taxadas(sic) de inconstitucionais, 
por seus críticos mais ferrenhos. Foi acusada, mesmo, de promover eloquente 
exemplo da discriminatória superproteção à mulher. Não se ignora, ainda, a falta 

de maior rigor técnico na redação da lei. [grifo nosso] 

 
Nesse mesmo espeque, indo de encontro a toda preocupação axiológica e 

epistemológica do presente trabalho, Altamiro de Araújo Lima Filho (2007, p. 29 e 31), em 

trecho que sobre as disposições preliminares da LMP, afirmou desmedidamente: 

 
A forma como encontra-se [sic] redigido o texto legal passa a falsa idéia de que a 
mulher se nos apresenta  como inferior moral, biológica e psicologicamente.(…) 

Autorizado fica o intérprete, forte no artigo 4º, à exegese da presente lei sempre em 
função das finalidades sociais a que se destina o regramento em testilha e tendo 
permanentemente em mira a condição da mulher como vítima da violência 
doméstica e familiar. Apesar do unilateralismo legislativo – vez que não são 
incomuns violências semelhantes cometidas por mulheres contra homens – 
entendemos a preocupação e, sobretudo, o oportunismo (eleitoreiro?) do 
Legislador. Afinal trata-se de normatização direcionada à mulher.[grifo nosso] 

 
Infelizmente, somente restou possível a comparação com as demais edições dos 

livros relativa à obra do Rogério Sanches e do Ronaldo Pinto, a fim de confrontar a 

continuidade, ou não, de ideia tão carregada de desconhecimento de causa da violência de 

gênero. Nota-se que, na 4ª edição dessa obra, publicada em 2012, não houve qualquer 

ressalva ou autocrítica que desfizesse as supramencionadas palavras, inclusive existindo a 

manutenção do trecho destacado da apresentação do livro. De qualquer maneira, ainda que 

possa ter ocorrido certa azáfama diante da recente promulgação da lei na época da 

publicação das referidas obras, já que ambas as edições das obras citadas estão datadas 

de 2007, é de se notar o despautério das palavras utilizadas, pois transmite, sim, justamente 

a ideologia patriarcal que justifica a necessidade da proteção legislativa dada à mulher em 

situação de violência doméstica. Na verdade, neste ponto do estudo, com as citações 

trazidas à baila, é que se ratifica, de forma exemplar, a necessidade de estudos que não se 

prendam somente ao dogmatismo jurídico quando da tratativa do microssistema da Lei 

Maria da Penha.  



 

 
                  

Sem o devido aprofundamento em categorias como gênero, patriarcado, 

dissimetria de poder; sem a compreensão empática dos discursos feministas (inclusive 

sabendo discernir a multiplicidade existente), corre-se o risco de continuar a propagação de 

interpretações unilaterais e preconceituosamente ilegítimas. Numa síntese sobre essa 

postura doutrina refratária da Lei Maria da Penha, Shelma Lombardi de Kato (2011, p. 522) 

alerta com precisão: 

  
Vê-se de antemão que a violência doméstica é tema a ser tratado com seriedade e 
não como bagatela jurídica inventada pelas feministas. Entristece, preocupa, mas 
não causa espanto a resistência de alguns setores do Poder Judiciário à 
implementação da Lei Maria da Penha no Brasil. Trata-se de Lei que visa coibir a 
violência de gênero, cujo substrato social é a discriminação contra as mulheres, na 
qual os homens foram educados na família, pelas próprias mulheres, educadoras 
dos filhos, e pela sociedade, na qual se insere a família.  

 
 Como já fora destacado, diante da permanência das marcas negativas do 

patriarcado na dinâmica social, torna-se imperioso a ingerência estatal nessa conjuntura de 

dissimetria de poder entre o homem e a mulher. Mais que fenômeno intrafamiliar, a violência 

doméstica, invariavelmente, gera grave repercussão social, já que é naquele núcleo que o 

indivíduo, “desenvolve a sua identidade, seus valores e sua visão de mundo, incluída, aqui, 

a sua maneira de lidar com a adversidade e o conflito, fenômenos intrínsecos à existência 

humana” (FOLEY, 2010, p. 443).  

Na conjuntura brasileira, a Lei Maria da Penha não somente supriu uma grande 

mora legislativa existente, como, também, surgiu como referência normativa para muitos 

outros ordenamentos jurídicos. Assim, não há como negar o avanço legislativo que 

representou esse diploma. Nessa conjuntura normativa, podem ser notados desde os 

aspectos conceituais – como as delimitações das terminologias da violência contra a mulher, 

a violência de gênero, a consequente infração dos direitos humanos... – como a previsão de 

um conjunto de medidas de proteção que transpassa a perspectiva de um problema de 

justiça criminal, assumindo um caráter preventivo e de educação “como estratégias 

possíveis e necessárias para coibir a reprodução social do comportamento violento e a 

discriminação baseada no gênero” (IZUMINO, 2008, p. 321). 

Contudo, como tem se buscado destacar, não basta a existência de um 

instrumento legal que seja referência mundial. É imperioso que haja, não somente a 

escorreita utilização desse meio, bem como a correta interpretação da realidade normativa 

sob pena da incidência de desvios hermenêuticos questionáveis.  

Dentro desse rol de equívocos na tratativa da Lei Maria da Penha, destaca-se a 

quantidade de doutrinadores que se debruçam para defender a existência de um caráter 

punitivista na Lei nº 11.340/2006. Uma das figuras que se destacam nesse grupo – 

juntamente com Maria Lúcia Karam, Carla Mirella Mastrobuono, o eminente doutrinador Nilo 



 

 
                  

Baptista, Gláucia Falsarella Foley, Amini Haddad Campos e Marília Montenegro Pessoa de 

Mello5 – é a magistrada aposentada Maria Lúcia Karam (2006, p. 6-7)6, como pode se 

observar nas seguintes palavras: 

 
(…) 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 do sistema penal, como 
equivocadamente crêem mulheres e homens que aplaudem o maior rigor penal 
introduzido em legislações como a nova Lei brasileira nº 11.340/2006 (…). [grifo 
nosso] 
 

Não obstante as supramencionadas vozes contrárias, a presente reflexão – 

compactuando com a perspectiva assumida por Amom Albernaz Pires, Maria Amélia de 

Almeida Teles, Guita Grita Debert e Maria Filomena Gregori, Maria Berenice Dias e 

Alexandre Freitas Câmara – compreende o microssistema da Lei Maria da Penha como um 

cenário normativo predominantemente extrapenal. Nessa perspectiva, afirma-se 

categoricamente que o diploma legal em estudo, diante da consciência das peculiaridades 

inatas à dinâmica da violência de gênero e da ineficácia do regime punitivista, não pode 

sofrer supressão do seu caráter civil.  

Assim, sustenta-se que a interpretação da LMP numa perspectiva penal conota, 

no mínimo, uma falta de compreensão do fenômeno que a lei surgiu para diretamente tratar, 

que é a violência de gênero. Entender que a cultura patriarcal vigente e a própria dinâmica 

da violência intrafamiliar contra a mulher podem ser eficazmente combatidas pelos 

instrumentos penais implica numa posição que vai de encontro ao interesse de muitas 

mulheres em situação de violência doméstica – que, por vezes, buscam somente a 

pacificação do lar e a reeducação do agressor, mas não a punição deste –, bem como 

revela uma forçosa desconsideração da própria sistemática da Lei nº 11.340/2006. 

Conforme Guita Debert e Maria Filomena Gregoria (2008, p. 176), o grande equívoco surge 

quando se confunde violência e crime; ou ainda, ampliando mais esse conceito, quando se 

tenta reduzir unicamente o fenômeno da violência de gênero a uma categoria penal.  

Destarte, como se tem demonstrado, a judicialização da violência doméstica 

deve estar pautada não sob a batuta de abstracionismos jurídicos e conceituais, mas, sim, 

com a preocupação contínua de empaticamente compreender os interesses próprios das 

vítimas das agressões domésticas – sem olvidar o necessário discernimento para distinguir 

                                                           
5
 Vide FOLEY, Gláucia Falsarella. Lei Maria da Penha: lei de emancipação da mulher? Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 894, p. 451, abr. 2010; MASTROBUONO, Carla Mirella. Em busca dos 
braços da vênus: lacunas do saber e questão feminina. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
São Paulo, vol. 25, p. 246, jan. 1999; CAMPOS, Amini Haddad. Direitos humanos das mulheres. 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 383. 
6
 KARAM, Maria Lúcia. Violência de gênero: o paradoxal entusiasmo pelo rigor penal. Boletim 

IBCCRIM, São Paulo, v.14, n.168, p. 6-7, nov. 2006. Disponível 
em:http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-ontent/uploads/2014/02/Boletim- 168_Karam.pdf. 
Acesso em: 21 de maio de 2014. 



 

 
                  

quando essas escolhas forem maléficas às próprias mulheres. A fim de afastar qualquer 

posição coadjuvante às mulheres, a aplicação dos instrumentos legais deve sempre 

valorizar a contribuição ativa feminina combatendo, até mesmo, a manifestação do 

patriarcalismo na própria estrutura estatal (DEBERT; GREGORI, 2008, p. 176): 

 
Daí ser indispensável uma mudança de foco na leitura que se faz sobre as decisões 
e a intervenção do Judiciário, passando da interpretação puramente legal para uma 
interpretação daquilo que é legítimo para as mulheres que se socorrem da 
intervenção judicial (…). Para que isto ocorra é indispensável que as decisões 
judiciais obtidas nos casos de violência contra a mulher sejam avaliadas em termos 
de sua qualidade o que significa que elas devem ser compreendidas a partir do 
ponto de vista das mulheres e da legitimidade que estas decisões terão na medida 
em que se apresentarem como respostas rápidas e eficazes para a solução do 
problema vivenciado.  
 

Nota-se que, indubitavelmente, a violência contra a mulher, que é objeto do 

combate legislativo da Lei 11.340, possui características delimitadoras, tendo como norte 

diferenciador o conceito de violência de gênero7. Nessa perspectiva, observa-se que muitas 

das críticas feitas ao referido artigo 5º, da LMP, quanto a possível abertura desmedida, 

assim são feitas justamente desconsiderando, por completo, o conceito de violência de 

gênero. O supracitado, e criticado, Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 1263) – apesar de 

bem ressaltar que não basta o simples fato de a pessoa ser mulher para torná-la passível da 

proteção especial – afirma que o termo gênero é “ininteligível para o contexto e totalmente 

inapropriado”, asseverando que a redação legal foi mal redigida e extremamente aberta.  

Solapando essa ignorância doutrinária, ainda que en passant, numa 

compreensão elementar sobre o conceito, é preciso fixar o fundamento de que gênero é um 

                                                           
7
 Para maior aprofundamento sobre os debates sobre gênero e suas nuances teóricas, vide: 

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no 
tratamento da violência sexual contra a mulher. Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos, São 
Paulo, v. 4, p. 575, ago. 2011; DEBERT, Guita Grina, GREGORI, Maria Filomena. Violência e gênero: 
novas propostas, velhos dilemas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, nº.  66, fevereiro, 
2008, p. 165; GREGORI, Maria Filomena. Deslocamentos semânticos e hibridismos: sobre os usos 
da noção de violência contra mulher. Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos. vol. 4. Ago. 2011, 
p. 393; IZUMINO, Wânia Pasinato. Violência contra as mulheres e legislação especial, ter ou não ter? 
Eis uma questão. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 70,  p. 321, jan. 2008; 
IZUMINO, Wânia Pasinato, SANTOS, Cecília MacDowell. Violência contra as Mulheres e Violência de 
Gênero: Notas sobre Estudos Feministas no Brasil. Disponível em: 
<http://www.nevusp.org/downloads/down083.pdf>; MASTROBUONO, Carla Mirella. Em busca dos 
braços da vênus: lacunas do saber e questão feminina. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
São Paulo, vol. 25, p. 246, jan. 1999; NANJARÍ, Cecilia Castillo. Gênero como categoria de análise 
para desvendar a violência contra as mulheres: um desafio para a educação teológica. Revista 
Caminhando, v. 14, n. 2, p. 141-151, jul./dez. 2009; SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e 
violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. (Coleção Brasil Urgente); SAFFIOTI, 
Heleieth I. B. Primórdios do conceito de gênero. Cadernos pagu. v. 12, 1999, p. 157-163; SAFFIOTI, 
Heleieth I. B. Violência doméstica ou a lógica do galinheiro. In: KUPSTAS, Márcia (org.). Violência 
em Debate. São Paulo: Moderna, 1997. p. 39-57. Disponível em: 
http://www.pagu.unicamp.br/sites/www .ifch.unicamp.br.pagu/files/colenc.01.a06.pdf. Acesso em: 01 
de maio de 2014. Idem. Violência de gênero: o lugar da práxis na construção da subjetividade. 
Disponível em: http://www.pucsp.br/neils/downloads/v2_artigo_saffioti.pdf. Acesso em: 01 de fevereiro 
de 2014. 



 

 
                  

conceito cultural8, convencional, não natural9; isto é, conforme as palavras lapidadas de 

Saffiotti (1997), “o gênero é uma construção social que define o ser mulher e o ser homem”. 

Assim, deve-se sempre ter em mente a existência de uma tensão vivenciada nas entrelinhas 

do cotidiano, mas pouco percebida pela maioria: o ser biológico e o ser convencional. Nessa 

dicotomia, é possível observar o contínuo processo da sociedade de naturalizar 

determinados paradigmas culturais. Em brilhante síntese, Carla Mirella Mastrobuono (1999, 

p. 250) afirma em interessante artigo: 

 
(…) a história das mulheres, contada por esta história oficial masculina pouco 
contribui, em termos de dados reais, para o conhecimento do feminino. O que ela 
nos oferece é, basicamente, uma representação de mulher que, ao longo dos 
séculos, cristalizou-se de tal forma no imaginário que se constituiu numa 
espécie de natureza feminina que define não só como devem ser as mulheres, 
mas também qual é seu destino e lugar no mundo. São estas formulações a 

respeito da natureza feminina que vão justificar todos os atos de dominação sobre a 
mulher, e baseá-los em uma não-subjetividade. [grifo nosso] 
 

Nessa conjuntura, é possível, então, compreender a frequente menção, nos 

estudos feministas, da vigente realidade caracterizada por “relações interpessoais marcadas 

pela dissimetria de poder baseada em gênero” (GREGORI, 2011, p. 393). Pois, diante da 

dinâmica androcêntrica vigente, ocorreu a naturalização de que, no eixo do gênero, os 

limites nas relações humanas são fixados pelos homens, e não pelas mulheres (SAFFIOTI, 

1997).  

De todo modo, como tratado, a realidade da violência contra a mulher possui 

nuances que exigem uma perspectiva científica e operacional singular. Além da 

necessidade de conscientização do próprio operador do Direito, a contínua reflexão sobre o 

gênero, e sobre as temáticas correlatas, é um exercício premente. Sob pena de continuar 

inconscientemente debaixo da influência patriarcal, é imperioso que questões sobre a 

cultura feminista façam parte da práxis forense.  

 

3. CONCLUSÕES 

 

Como fora demonstrado, costumeiramente, a exegese jurídica em torno da 

                                                           
8
 Conforme Saffiotti, este é um dos poucos aspectos de consenso nos movimentos feministas sobre o 

gênero: “Cada feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, havendo um campo, ainda que 
limitado de consenso: o gênero é a construção social do masculino e do feminino” (SAFFIOTI, 
Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. 
(Coleção Brasil Urgente), p. 45). 
9
 “Constitui-se, assim, o gênero: a diferença sexual, antes apenas existente na esfera ontológica 

orgânica, passa a ganhar um significado, passa a constituir uma importante referência para a 
articulação das relações de poder. A vida da natureza (esferas ontológicas inorgânica e orgânica), 
que, no máximo, se reproduz, é muito distinta do ser social, que cria sempre fenômenos novos” 
(SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2005. (Coleção Brasil Urgente), p. 133). 



 

 
                  

aplicação da Lei Maria da Penha está desacompanhada da devida reflexão sobre a 

conjuntura epistemológica que a questão exige. Por conseguinte, sem a compreensão 

legítima do microssistema tratado não há como se desenvolver análise – e consequente 

aplicação – de qualquer instituto inserto nessa esfera normativa. Contudo, apesar do cenário 

desafiador demonstrado, é possível vislumbrar soluções. Além da premente conscientização 

da existência desse problema, uma mudança radical quanto ao tratamento do microssistema 

da LMP deve ser empreitada tanto na esfera conceitual quanto no exercício jurídico. Como 

são dois polos que se dinamizam e se complementam, a mudança paradigmática deve ser 

realizada tanto âmbito teórico e quanto no prático-forense.  

É preciso, diante das singularidades da violência de gênero, associar 

urgentemente a compreensão sociológico-crítica do fenômeno e um aporte técnico-

processual que possa sistematizar legitimamente as previsões normativas da Lei Maria da 

Penha. Ademais, faz-se necessário que tal diploma legal, sobretudo em relação ao gênero e 

seus desdobramentos conceituais, entre para a agenda de debates e reflexões da academia 

jurídica autóctone, deixando de ser apenas objeto mais aprofundado de estudos 

metajurídicos setorizados.  

Destarte, em havendo tal modificação de perspectiva na doutrina jurídica, 

certamente os operadores do Direito, que utilizam as obras jurídicas como instrumentos 

argumentativos, trarão, à dinâmica processual, paradigmas que melhor atenderão às 

necessidades das mulheres em situação de violência. Dessa maneira, imbuídos de uma 

visão consciente dos desafios ainda existentes quanto à violência de gênero, certamente a 

prestação jurisdicional galgará um patamar de maior eficácia, não se limitando a meras 

projeções estatísticas casos atendidos nas Varas Especializadas no combate à violência 

contra a mulher.  
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