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Resumen: Las investigaciones realizadas en los últimos diez años en los Juzgados 

Especiales Criminales, creados por la Ley 9.099/95, en las varias regiones del Brasil, 

demostraron que aproximadamente 80% de los conflictos dirigidos a estos Juzgados tenían 

las mujeres como víctimas de violencia física (las lesiones ligeras) o psíquica (amenaza), y 

alrededor de 70% de esos conflictos eran derivados de relaciones de cohabitación. 

Recientemente, la nueva Ley 11.340/06, quitó los crímenes contra la mujer en la atmósfera 

doméstica y familiar de la competencia de los Juzgados Especiales Criminales, 

dirigiéndolos para los Juzgados Especiales de Violencia Doméstica y Familiar contra la 

Mujer, y prohibiendo la aplicación de los mecanismos de la conciliación entre la víctima y 

acusado y de la transacción penal, previstos por la Ley 9.099/95. El objetivo principal de la 

presente investigación es analizar el tratamiento judicial concedido a la violencia contra la 

mujer, por los Juzgados Especiales de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, 

para evaluar la adecuación del mismo al objetivo de administración de este tipo de 

conflictualidad social. La investigación está desarrollándose en los distritos de Porto Alegre 

y Florianópolis, a través del logro de entrevistas con operadores del derecho actuantes en 

los dos distritos, de la observación de audiencias y de la colección de datos cuantitativos en 

el flujo de los procesos que pasaron por el procedimiento judicial en el periodo de 2007 a 
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2008 en los dos distritos. La investigación tiene el apoyo del Consejo Nacional de Pesquisa 

de Brasil (CNPq).     
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administración de conflictos.   

 

Analisando aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais 

contemporâneas, o criminólogo espanhol Jesus-María Silva Sanchez constata a existência 

de uma tendência dominante na grande maioria dos países no sentido da introdução de 

novos tipos penais, assim como um agravamento das penas para os já existentes, fato que o 

leva a caracterizar o momento atual como de expansão do direito penal4. Silva Sánchez 

reconhece que a questão é complexa, e, na linha de David Garland5, procura relacionar o 

fenômeno com causas mais profundas e múltiplas, que fundam suas raízes no modelo social 

que vem se configurando no decorrer das últimas décadas. Segundo ele, há que se 

reconhecer a existência de uma verdadeira demanda social por mais proteção frente ao 

incremento da criminalidade, canalizada de modo mais ou menos irracional como demanda 

de punição.  

Buscando formular hipóteses explicativas para o fenômeno, Silva Sánchez vai 

arrolar alguns fatores que justificariam a cristalização deste consenso. Um deles seria o 

surgimento de novos bens jurídicos considerados socialmente relevantes para a obtenção da 

tutela penal. Tal situação seria verificável tanto pelo surgimento de novas esferas de ação 

potencialmente delitivas, como o ciberespaço, como pelo reconhecimento da relevância de 

determinadas condutas delitivas antes consideradas de menor importância, como a 

violência no ambiente doméstico, e ainda a deterioração de realidades tradicionalmente 

abundantes, levando à criminalização das condutas lesivas ao meio ambiente.  

Outro fator apontado por Silva Sánchez para a expansão do Direito Penal é a 

mudança de posição de boa parte dos criminólogos de esquerda, que se tornam os novos 
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“gestores atípicos da moral”. Uma vez que se passa a visualizar os sujeitos pertencentes aos 

estratos inferiores da sociedade como titulares de bens jurídicos individuais ou difusos, 

como vítimas potenciais mais do que como autores potenciais de delitos, a esquerda passa a 

assumir as demandas de maior proteção que surgem de tais setores. As associações 

ecológicas, feministas, de consumidores, de vizinhos, pacifistas, antidiscriminatórias e de 

defesa dos direitos humanos passam a encabeçar a tendência de progressiva ampliação do 

Direito Penal no sentido da crescente proteção de seus interesses específicos6. 

É nesse contexto que deve ser compreendida a criação de novas leis de proteção à 

mulher, em diferentes contextos, buscando dar conta de um fenômeno que vitimiza 

cotidianamente um grande número de mulheres em todo o mundo. Como lembra Bárbara 

Soares7,  

com a criminalização da violência que acontece no espaço 
doméstico, redefinem-se os sentidos da individualidade, dos 
direitos, das responsabilidades e as fronteiras entre o mundo 
público e o mundo privado. Se estas fronteiras nunca foram 
estáveis e definitivas na história do Ocidente, é certo, também, que 
o espaço público nunca esteve tão confundido com a intimidade e 
com a vida em família, como nesse início de século, em nome de 
expectativas igualitárias e do amplo acesso aos direitos civis – 
como tem acontecido sobretudo na América do Norte e em alguns 
países da Europa.  

 

Soares destaca que esse processo pode ser lido de formas diferentes. De um lado, 

como sintoma de aumento do controle social e das formas de dominação, regulação e 

racionalização da vida coletiva, as quais se sofisticam e se tornam crescentemente 

pervasivas. A sociedade estaria se tornando mais e mais regulatória e opressiva, já que nem 

a família, nem as relações íntimas estariam a salvo do controle externo e das investidas da 

lei. O mundo laicizado e desencantado estaria submetido ao imperativo da razão técnica e 

ao jugo dos especialistas, que passam a legislar sobre esferas antes reservadas à família e às 
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relações íntimas. A vida privada se institucionaliza e é devorada pela lógica do processo 

burocratizante que prevalece na vida pública. O refúgio do afeto e do valor é invadido pelos 

guardiões da nova racionalidade política e pelos profissionais da subjetividade, que passam 

a administrar o amor, a sexualidade, as emoções e as tradições familiares, imiscuindo-se no 

terreno das crenças, dos hábitos, das relações interpessoais.  

Por outro lado, a autora sustenta que esse processo pode ser interpretado de outra 

maneira: o processo de redefinição de direitos, baseado em uma releitura desnaturalizante 

da vida social, encabeçada primordialmente pelas feministas, indicaria, também, uma 

expansão da democracia e uma extensão do sentido da individualidade. O lar, o casal e a 

família deixam de funcionar como mônadas impenetráveis, como núcleos decisórios, auto-

referidos e possuidores de direitos próprios, para se desmembrarem em novas unidades 

socialmente significativas, competindo legitimamente e em igualdade de condições pelo 

acesso aos direitos civis.  

Na direção inversa à que a primeira leitura sugere, o mundo privado estaria, nesse 

caso, se arremessando sobre a esfera pública, impondo suas temáticas e o contaminando 

com suas feridas, suas paixões, seus desejos, sua irracionalidade e selvageria. Em vez do 

simples controle dos excessos, dos afetos, dos desvios e diferenças, o movimento contra a 

violência estaria transferindo para o domínio público as turbulências, perplexidades e 

incertezas vividas na privacidade. Estaria desestabilizando e redefinindo o foco das 

percepções sobre dominação, controle e poder. Por romper as velhas estruturas do 

patriarcalismo e desnaturalizar os dispositivos que asseguram o livre exercício da violência 

familiar, estaria, pragmaticamente, produzindo condições de ampliação da democracia, a 

despeito de seus efeitos colaterais.  

Mesmo considerando os excessos e os novos problemas que advêm da intervenção 

externa sobre a família, numa perspectiva emancipatória a segunda leitura parece plausível, 

uma vez que em última instância é contra a limitação da cidadania plena e a expansão do 

acesso à igualdade de direitos que se organiza o movimento contra a violência de 

gênero/doméstica/conjugal. Estaria assim contemplada a racionalidade ética de uma 

intervenção institucionalizada neste âmbito. 

Resta, no entanto, indagar acerca da racionalidade pragmática ou teleológica das 

intervenções que se pretende fazer sobre a realidade social por meio de reformas legais, 



especialmente no âmbito do direito penal. Uma lei é irracional, neste âmbito, se fracassa em 

seu propósito de influenciar o comportamento humano, por motivos subjetivos ou 

objetivos, ou se produz efeitos não previstos e/ou não desejados, o que somente pode ser 

observado por meio de técnicas de implementação e monitoramento. 

Dominguez Figueirido propõe a análise do processo legislativo com base no 

reconhecimento da existência de uma serie de interações que têm lugar entre elementos 

distintos e que dão lugar a diversos níveis ou âmbitos de racionalidade8. Entre os âmbitos 

de racionalidade legislativa estão a comunicativa ou lingüística (capacidade do emissor da 

norma transmitir com fluidez a mensagem ao receptor); jurídico-formal (inserção 

harmoniosa da nova lei no sistema jurídico); ética (sustentabilidade ética dos valores 

orientadores das condutas prescritas e dos fins buscados pela lei); e pragmática ou 

teleológica (adequação da conduta dos destinatários ao prescrito na lei e capacidade de 

alcançar os fins sociais perseguidos). 

 A elaboração da Lei 11.340/06 parte, em grande medida, de uma perspectiva crítica 

aos resultados obtidos pela criação dos Juizados Especiais Criminais para o 

equacionamento da violência de gênero. Os problemas normativos e as dificuldades de 

implantação de um novo modelo para lidar com conflitos de gênero levaram diversos 

setores do campo jurídico e do movimento de mulheres a adotar um discurso de 

confrontação e crítica aos Juizados, especialmente direcionado contra a chamada 

banalização da violência que por via deles estaria ocorrendo, explicitada na prática 

corriqueira da aplicação de uma medida alternativa correspondente ao pagamento de uma 

cesta básica pelo acusado, ao invés de investir na mediação e na aplicação de medida mais 

adequada para o equacionamento do problema sem o recurso à punição. 

 É o que se verifica, por exemplo, na manifestação da Desembargadora Maria 

Berenice Dias, em obra publicada sobre a Lei 11.340/069: 
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A ênfase em afastar a incidência da Lei dos Juizados Especiais 
nada mais significa do que reação à maneira absolutamente 
inadequada com que a Justiça cuidava da violência doméstica. A 
partir do momento em que a lesão corporal leve foi considerada de 
pequeno potencial ofensivo, surgindo a possibilidade de os 
conflitos serem solucionados de forma consensual, praticamente 
deixou de ser punida a violência intrafamiliar. O excesso de 
serviço levava o juiz a forçar desistências impondo acordos. O seu 
interesse, como forma de reduzir o volume de demandas, era não 
deixar que o processo se instalasse. A título de pena restritiva de 
direito popularizou-se de tal modo a imposição de pagamento de 
cestas básicas, que o seu efeito punitivo foi inócuo. A vítima 
sentiu-se ultrajada por sua integridade física ter tão pouca valia, 
enquanto o agressor adquiriu a consciência de que era “barato bater 
na mulher. 

 

Nas pesquisas realizadas sobre o funcionamento dos JECrim, não há, no entanto, um 

consenso sobre o significado de sua implantação para o equacionamento judicial da 

violência de gênero. Alguns perceberam os JECrim como benéficos à luta das mulheres por 

dar visibilidade ao problema da violência de gênero, que antes não chegava ao âmbito 

judicial em virtude da obrigatoriedade do inquérito policial, que acabava não sendo 

realizado. Outros entenderam que os Juizados ampliaram a rede punitiva estatal, 

judicializando condutas que antes não chegavam até o judiciário, mas em muito pouco 

contribuíram para a diminuição do problema da violência conjugal, pela impunidade 

decorrente da banalização da alternativa da cesta básica. 

Contrariando os estudos que concluíram que a Lei 9.099/95 estaria desfavorecendo 

as mulheres no acesso à Justiça, a pesquisa realizada por Wânia Pasinato Izumino10 nas 

Delegacias de Defesa da Mulher do estado de São Paulo, no período de 1996 a 1999, 

revelou um aumento expressivo no número de registros policiais de lesões corporais e 

ameaças, permitindo concluir que Delegacias da Mulher e Juizados Especiais Criminais 

representaram importantes espaços de referência para as mulheres em situação de violência.  
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Para Wânia, a decisão de recorrer à polícia e a capacidade legal de intervenção no 

processo judicial, conquistada pelas vítimas sob a nova legislação, revelaram um modo de 

exercício de poder pelas mulheres, em um modelo alternativo à justiça tradicional que 

poderia responder às expectativas das mulheres vítimas de violência e explicitar outro tipo 

de vínculo entre gênero, conflito e Justiça. Wânia trata a possibilidade de manutenção ou 

retirada da representação pela vítima, viabilizada pela Lei 9.099/95, como um mecanismo 

de empoderamento das mulheres, pois estas deixariam de ser vítimas passivas para atuarem 

de forma ativa, reagindo à situação de violência que enfrentam. A capacidade de dispor da 

representação revelaria formas através das quais as mulheres podem exercer poder na 

relação com os companheiros. Entretanto, a autora chama a atenção para o fato de que o 

problema não está na possibilidade da vítima se manifestar, retirando a representação, mas 

na ausência de mecanismos que permitam que ela seja informada de seus direitos e das 

conseqüências de sua renúncia à representação.  

Em um movimento capitaneado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher, 

que se pautou pela tentativa de elaboração normativa por meio da participação direta de 

mulheres em vários estados, deixou-se de lado o que há uma década era visto como um 

novo paradigma, aberto à mediação e à busca do consenso, e verificou-se a adesão à tese da 

utilização do direito penal para a proteção de interesses legítimos de redução da violência. 

Em relação às lesões corporais leves, a  Lei 11.340/06 instituiu um aumento da pena 

máxima em abstrato, 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, que 

passou a ser punido com três meses a três anos de detenção. Com essa medida, retirou dos 

JECrim a competência para o processamento deste delito, e previu a criação de Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.  

Optou-se ainda por prever expressamente, no art. 41, que aos crimes praticados com 

violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se 

aplica a Lei no 9.099/95. Agora, caso o juiz entenda necessário o comparecimento do 

agressor em programa de recuperação e reeducação, a medida é tomada de forma 

impositiva, e não mais como parte de uma dinâmica de mediação, ou mesmo de transação 

penal.  



A exclusão do rito da Lei 9.099/95, expressa no art. 41 da Lei 11.340/06, para o 

processamento de casos de violência doméstica, acaba com a possibilidade de conciliação, 

que se constituía em uma oportunidade das partes discutirem o conflito e serem informadas 

sobre seus direitos e as conseqüências de seus atos. Além disso, reenvia estes delitos para a 

Polícia Civil, pois agora dependem novamente da produção do inquérito policial. Embora a 

Lei tenha sido bastante minuciosa ao orientar a atividade policial, são conhecidas de todos 

as dificuldades existentes, tanto estruturais quanto culturais, para que estes delitos venham 

a receber por parte da Polícia o tratamento adequado, o que certamente vai implicar uma 

redução do acesso ao Poder Judiciário. 

Incluindo a prisão preventiva como medida protetiva de urgência cabível em 

determinadas circunstâncias, a nova lei concedeu ainda ampla discricionariedade ao juiz 

para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar do indivíduo acusado da prática de 

violência contra a mulher, valendo-se de relações domésticas e familiares. 

Em outros contextos sociais, o debate sobre os mecanismos de combate à violência 

de gênero não é novo, já tendo sido experimentadas diferentes alternativas. Em meados dos 

anos 80 houve uma reorientação geral do trabalho policial no âmbito da “violência 

conjugal”, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos, mas também em outros países, 

sendo reconhecidas três possibilidades básicas de encaminhamento nesses casos: a 

mediação por terceiro – Justiça Restaurativa; a separação do casal – Justiça de Família; e a 

prisão do agressor – Justiça Penal. 

Tipicamente experimentado nos EUA a partir dos anos 80 e analisado em detalhe 

nas suas múltiplas facetas e diferentes conseqüências, a pesquisa publicada em The 

Minneapolis Police Experiment11 é referência obrigatória neste campo. Porém, as suas 

conclusões sobre o impacto na reincidência, que seria menor em casos de detenção do que 

de separação, foram relativizadas na revisão de várias experiências realizadas nos EUA a 

partir do caso de Minneapolis, em posterior publicação de Lawrence W. Sherman. 

Com base nos estudos realizados, concluiu-se que a detenção atua sempre de modo 

seletivo e temporário em termos de classe social e pertença étnica e cultural, e dificulta a 
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busca de meios efetivos para prevenir a reprodução crônica da “violência conjugal”, e que a 

detenção como mecanismo de combate à “violência conjugal” implica no abandono de 

outros meios e desconsidera o seu caráter sócio-cultural. 

 As lideranças do processo de elaboração da Lei 11.340/06 desconsideraram estas 

conclusões. É o que se constata na manifestação de uma delas, Valéria Pandjiarjian12, que 

acaba por referendar o movimento pró-detenção: 

Mas ainda precisamos, também, ao mesmo tempo, firmar a posição 
de que em muito casos a prisão em crimes de ameaça e lesão 
corporal leve é importante e necessária. Senão tanto e sempre 
como condenação, seguramente ao menos a prisão em flagrante e a 
preventiva são fundamentais para quiçá a maioria dos casos. Por 
menor tempo que seja, a prisão em flagrante ou a prisão preventiva 
do agressor pode ser até mesmo vital para a mulher em situação de 
violência, inclusive para dar tempo a essa mulher de resolver o 
caos da sua vida e de seus filhos sem a perseguição e o risco de 
morte por parte do agressor. 
Eu sou pelo direito penal mínimo. Mas não sou contra a 
possibilidade de prisão do agressor, nos casos em que realmente é 
imprescindível. Há casos em que precisa de prisão sim, e 
precisamos deixar isso bem claro, inclusive para contrarrestar os 
argumentos de nossos amigos que se opõem e dizem que estamos 
indo pelas vias convencionais e ultrapassadas do direito penal.  

 

As medidas não-penais de proteção à mulher em situação de violência, 

previstas nos artigos 9º, 22 e 23 da Lei Maria da Penha, mostram-se providências muito 

mais sensatas para fazer cessar as agressões e, ao mesmo tempo, menos estigmatizantes 

para o agressor, assim como a ampliação da definição da violência contra as mulheres. 

Entretanto, inseridas em um contexto criminalizante, pode-se imaginar que logo estaremos 

assistindo à colonização das medidas protetivas pelas iniciativas tendentes à punição 

(mesmo antes da condenação) dos supostos agressores, nos casos que conseguirem 
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ultrapassar a barreira do inquérito e alcançarem uma audiência judicial, quem sabe quanto 

tempo depois do momento da agressão. E ainda, como lembra Maria Stella de Amorim13, 

 

embora festejada por todos, inclusive pelos autores aqui citados e 
que não lhe pouparam observações, a operacionalização e a 
eficácia da Lei Maria da Penha pode sofrer da mesma fragilidade 
institucional que os JECrim. Se este despenalizava, a Lei Maria da 
Penha penaliza a violência contra a mulher. Se o JECrim falhou, 
por falta de políticas auxiliares no combate desta violência grave e 
ainda bastante arraigada nas sociedades atuais, inclusive na 
brasileira, a Lei 11.340/06 amparou-se em rede de proteção do 
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos 
Executivos Federais, Estaduais e Municipais, de equipes 
multidisciplinares e de organizações não governamentais. Mas, 
estará esse extenso manto protetor suficientemente articulado para 
conceder proteção à mulher vítima da violência doméstica e 
familiar?  

 

Com referência às relações das mulheres com o mundo do direito, Ana Lúcia 

Sabadell salienta que há algumas décadas pesquisadoras oriundas dos movimentos de 

mulheres começaram a estudar a possível contribuição do sistema jurídico para a 

perpetuação das violações dos direitos da mulher. Surgiram, assim, estudos que realizavam 

tanto leituras internas, relativas à estrutura do direito positivo, como leituras externas, 

relativas à eficácia e às relações entre o direito e a cultura machista/sexista14.  

 Salientando as dificuldades para o enfrentamento da violência doméstica contra a 

mulher, Sabadell, lembra os limites do direito para resolver o problema. Para ela, esses 

limites tornam-se claros na escassa eficácia secundária das normas que combatem “no 

papel” a violência doméstica e também no fato de que a eventual punição do agressor quase 

nunca resolve o problema de forma satisfatória para a mulher. 
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 Em importante estudo sobre o papel do sistema judiciário na resolução dos conflitos 

de gênero, Wânia Pasinato Izumino conclui, seguindo hipótese elaborada a partir de outros 

estudos15, (que a Justiça, ao julgar os casos que lhe são apresentados, pauta-se não apenas 

pelo crime e a presença de elementos que comprovem sua ocorrência (autoria, 

materialidade e os vínculos pertinentes a esses dois aspectos), mas por móveis extra-legais 

que se referem aos comportamentos sociais das vítimas e de seus agressores. Em relação 

aos casos que envolveram conflitos de gênero, os papéis sociais são sempre referenciados 

às instituições família e casamento e aos aspectos definidores desses papéis sociais nessas 

instâncias: sexualidade feminina e trabalho masculino16. 

Analisando a aprovação, no Brasil, da Lei 11.340/06, Nilo Batista lembra que, a 

partir dos anos sessenta do século XX, germinaram nas ruas e na academia três importantes 

movimentos: o feminismo, a criminologia crítica e o do uso alternativo do direito. Segundo 

o autor, o feminismo acabou, durante longo tempo, atuando de forma indiferente à 

criminologia crítica. Para ele, diante das opressões a que estavam historicamente 

submetidas as mulheres no âmbito privado, freqüentemente letais, era compreensível que 

lideranças feministas e grupos ou partidos integrados ao movimento depositassem alguma 

esperança no emprego do poder punitivo, no sistema penal do Estado previdenciário. No 

entanto, com as mudanças produzidas nas últimas décadas, com a substituição do estado 

social pelo estado penal, a defesa de uma ampliação e reforço da tutela penal, em áreas de 

interesse essencial para a vida dos indivíduos e da comunidade, acaba por reforçar os riscos 

e impasses identificados na sempre seletiva criminalização secundária. Conforme Batista17,  

 

Para observar as características político-criminais da Lei nº11.340, 
de 7.ago.06, é importante recordar que os sistemas penais do 
capitalismo pós-industrial se dividem em dois grandes campos: um 
deles, aplicável às infrações do “bom cidadão”, se vale do discurso 
sobre a deterioração prisional para, recorrendo à transação penal, à 
suspensão condicional do processo, ao sursis, às penas restritivas de 
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16 IZUMINO, Wania Pasinato. Justiça e Violência Contra a Mulher. São Paulo: FAESP/Anna Blume, 2004, p. 268. 

17 BATISTA, Nilo. “Só Carolina não viu” – Violência Doméstica e Políticas Criminais no Brasil. In Adriana Ramos de 

Mello (org.). Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. ix. 



direito etc., deixá-lo no shopping exercendo sua boa cidadania; o 
outro, aplicável às infrações do “inimigo”, do consumidor frustrado, 
silencia sobre a deterioração prisional para impor penas privativas 
de liberdade neutralizantes. (...) A Lei nº 11.340, de 7.ago.06, 
inspirada diretamente na Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar  a Violência contra a Mulher, tem como principal 
característica político-criminal exprimir uma demanda clara por 
sofrimento penal físico. 
 

 A conclusão do penalista e criminólogo carioca é que o efeito positivo da lei, de 

estimular o debate sobre as opressões privadas às quais são submetidas as mulheres, fica 

neutralizado pela ênfase que se conferiu à intervenção punitiva. Segundo Batista, a opção 

retributivista-aflitiva da lei representa uma contribuição para o grande encarceramento em 

curso. 

Para Maria Filomena Gregori, as mulheres agredidas não buscam, necessariamente, 

a separação de seus parceiros. A autora entende que não há uma simples dominação das 

mulheres pelos homens, estas não são meras vítimas de seus companheiros, não existe, 

numa relação, um estabelecimento dualista e fixo dos papéis de gênero. Embora a 

dualidade vítima-agressor facilite a denúncia da violência, Gregori destaca que deve haver 

limites para essa visão jurídica dualista: “A construção de dualidades – como ‘macho’ 

culpado e mulher ‘vítima’ – para facilitar a denúncia e indignação, deixando de lado o 

fato de que os relacionamentos conjugais são de parceria e que a violência pode ser 

também uma forma de comunicação, ainda que perversa, entre parceiros.”
18
  

 Analisando a recente legislação aprovada na Espanha para o combate à violência de 

gênero (Ley Orgánica de Protección Integral Contra a Violencia de Género – LOVG), 

Elena Larrauri começa refletindo sobre os inconvenientes da excessiva intromissão do 

sistema penal para resolver problemas sociais. Pretender atacar todos os casos de violência 

contra a mulher nas relações conjugais e domésticas recorrendo ao sistema penal supõe, 

segundo ela, um excesso que acarreta em custos para a mulher. Para Larrauri, esta 

criminalização exorbitante não é responsabilidade das feministas, e sim de um modo de 

governar denominado “populismo punitivo”, que pretende resolver problemas sociais 
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recorrendo sistematicamente ao direito penal, com significativas vantagens eleitorais para 

seus defensores. Foi esta forma de governar que seduziu um determinado tipo de feminismo 

punitivo, caracterizado por exigir e defender a constante elevação das penas19.  

 Frente aos múltiplos debates propiciados pela entrada em vigor da LOVG, Larrauri 

propõe uma agenda de estudos que enfrente algumas das seguintes questões centrais: 

a) A necessidade de avaliações permanentes dos efeitos da lei, com uma reflexão 

necessária sobre os critérios que serão utilizados para esta avaliação; 

b) Estudar e debater como conseguir a mudança da mensagem atual, que põe 

destaque na criminalização de um problema social, a outra alternativa que situe 

o objetivo de alcançar uma melhor proteção das mulheres em primeiro lugar; 

c) Conhecer sobre quem está recaindo o peso da crescente criminalização 

produzida sobre os delitos relacionados com a violência de gênero, a partir da 

hipótese de que a repressão penal segue recaindo exclusivamente sobre os 

grupos sociais mas vulnerávies, ou seja, quem acaba nas prisões são os de 

sempre: os excluídos sociais, os pobres, os imigrantes ilegais, etc. 

 

Considerações Finais 

O conflito de gênero que está por trás da violência doméstica não pode ser 

tratado pura e simplesmente como matéria criminal. O retorno do rito ordinário do processo 

criminal para apuração dos casos de violência doméstica não leva em consideração a 

relação íntima existente entre vítima e acusado, não sopesa a pretensão da vítima nem 

mesmo seus sentimentos e necessidades.  

A leitura criminalizante apresenta uma série de obstáculos para a 

compreensão e intervenção nos conflitos interpessoais, não corresponde às expectativas das 

pessoas atendidas nas delegacias da mulher e tampouco ao serviço efetivamente realizado 

pelas policiais naquela instituição. Certamente o mais adequado seria lidar com esse tipo de 

conflito fora do sistema penal, radicalizando a aplicação dos mecanismos de mediação, 

realizada por pessoas devidamente treinadas e acompanhadas de profissionais do Direito, 

Psicologia e Assistência Social. Os Juizados Especiais Criminais abriram espaço para 

experiências bem sucedidas neste âmbito, como as várias alternativas de encaminhamento 
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do caso (compromisso de respeito mútuo, encaminhamento para grupo de conscientização 

de homens agressores, etc.) dão conta. No entanto, a falta de adesão normativa e 

institucional a mecanismos efetivos para a mediação dos conflitos e o equívoco da 

banalização da cesta básica deflagraram a reação que agora assistimos.  

Pretende-se, portanto, com a realização da presente pesquisa, analisar o 

tratamento judicial concedido à conflitualidade social em geral, e mais especificamente à 

violência contra a mulher, pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, criados pela Lei 11.340/06, a fim de avaliar a adequação dos mesmos ao objetivo 

de administração deste tipo de conflitualidade social. Para tanto, pretende-se identificar os 

modelos existentes de resolução de conflitos no âmbito penal, desde o paradigma penal 

clássico até as novas modalidades de justiça restaurativa e mediação  penal; descrever o 

processo de criação, implantação e funcionamento dos Juizados Especiais Criminais, 

identificando os motivos pelos quais acabaram sendo esvaziados a partir da iniciativas de 

setores vinculados à defesa dos direitos das mulheres contra a violência de gênero; e 

analisar a aplicabilidade e a eficácia da Lei 11.340/06, desde o atendimento dado pela 

delegacias da mulher, a realização do inquérito policial, a criação de equipes 

multidisciplinares, até o encaminhamento do caso aos Juizados Especiais de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
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