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Resumo: A presente pesquisa buscará analisar os discursos sociais e jurídicos que trazem 
empecilhos à efetivação da Lei Maria da Penha. Para percorrer este caminho trará a forma 
como foi regulamentada a referida Lei, bem como tratará de seus avanços no campo das 
políticas públicas. Ressaltando sua importância e, sobretudo, sua necessidade nos tempos 
atuais. Concluir-se-á pela necessidade de combate aos discursos contrários a Lei, para que 
se torne possível a efetivação da mesma e também do acolhimento da mulher.  

Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Discurso; Norma contra 
hegemônica, Lutas sociais. 

Abstract: The research of this article will seek to analyze the social and juridical discourses 
that brings obstacles to turn Maria da Penha Law effective. To achieve this path, will bring 
the way as was regulated the mentioned law and will treat its advances in the field of public 
policies as well, emphasizing its importance and especially its need currently. Will be finished 
by the need of fighting against speeches Law, so that it becomes possible the realization of 
Law and also the woman host. 

Keyword: Maria da Penha Law; Speech; Counter-hegemonyic 
norm, Social struggles. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como pretensão versar sobre a Lei Maria da Penha – Lei 

11.340 de 07 de Agosto de 2006 - observando primeiramente seu surgimento através das 

lutas sociais, e, portanto, seu caráter de norma contra hegemônica, demonstrando os 

avanços jurídicos que ela trouxe na proteção à mulher. Num segundo momento, procurar-

se-á trazer os empecilhos advindos do discurso que relativiza a violência e que advoga pela 

não intervenção do Estado em tais situações em prol da “estabilidade familiar”. Muito se 

escuta falar que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, “mulher de malandro 

não cansa de apanhar”, “apanha porque merece”, estas, dentre outras, são frases que 

permeiam nosso cotidiano e promovem um discurso do qual decorre a fragilização na 

realização das denúncias e do enfrentamento através da culpabilização da vítima pela 

violência que sofre.  

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Como surgiu – uma lei nascida da luta 

O Direito surge para além da academia, dos gabinetes dos magistrados, das salas 

dos promotores e do parlamento. Ele é também, e, essencialmente, advindo da luta por 

direitos. E o maior protagonista desta luta é o povo, composto por movimentos sociais, por 

organizações de mulheres e de trabalhadores. Estes a quem, por muito tempo se renegou 

direitos e também a possibilidade de decidir, e neste sentido, Roberto Lyra Filho afirma que 

devemos considerar os posicionamentos destes atores sociais. 

Como notava o líder marxista italiano, Grasmci, a visão dialética precisa alargar o 
foco do Direito, abrangendo as pressões coletivas (e até, onde veremos, as normas 
não estatais de classe e grupos espoliados e oprimidos) que emergem na sociedade 
civil (nas instituições não ligadas ao Estado) e adotam posições vanguardeiras, 
como determinados sindicatos, partidos políticos, setores de igrejas, associações 
profissionais ou culturais e outros veículos de engajamento progressista. (LYRA 
FILHO, 1982, p. 4) 

 

O autor supracitado é precursor da corrente de pensamento jurídico do Direito 

Achado na Rua, surgida na década de 80, na Universidade de Brasília (UNB), integrando as 

chamadas teorias críticas do direito. Após sua morte, o professor José Geraldo de Sousa 



 
 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Júnior deu continuidade a esta nova forma de pensar o Direito, que não vê a separação 

entre prática e teoria. Apreende-se que o Direito, se destina e advém da realidade social, 

por isto mesmo, o Direito Achado na Rua.  

 A partir desta breve introdução, é importante ressaltar que a teoria se baseia na 

dialética entre duas principais ideologias jurídicas, que são o positivismo e o jusnaturalismo. 

O positivismo, de qualquer sorte, é uma redução do Direito à ordem estabelecida; o 
iusnaturalismo é, ao contrário, um desdobramento em dois planos: o que se 
apresenta nas normas e o que nelas deve apresentar-se para que sejam 
consideradas boas, válidas e legítimas. (LYRA FILHO, 1982, p. 17) 
 

Os direitos, portanto, advém de uma constante e interminável construção histórica 

de luta, resultante da dicotomia entre jusnaturalismo e positivismo, conforme se sustenta 

adiante. 

Em síntese, o próprio exame da problemática, a nível ideológico, mostrou-nos que o 
direito positivo é insustentável, sem um complemento, que o jurista vai buscar no 
direito natural – com todos os defeitos deste – porque não vê onde se busque outro 
apoio, nada obstante indispensável. Para realizar a nova construção seriam 
necessários outros materiais e, sobretudo, outra atitude, propriamente dialética, que, 
por sê-lo, não tolera aquela antinomia (contradição insolúveis do direito positivo e 
natural, tomados como unidades isoladas, estanques e desligadas da totalidade 
jurídica, na totalidade maior, histórico-social). (LYRA FILHO, 1982, p.29) 

Assim, o discurso reacionário e os empecilhos empreendidos na aceitação da Lei 

Maria da Penha são frutos de uma realidade social ainda sustentada por uma concepção 

machista e patriarcal, que constrói um sistema cultural, político e econômico que valoriza 

desigualmente os sexos, a partir da visualização de seus órgãos genitais, percebendo a 

mulher como dominável e o homem como dominador, proporcionando a naturalização da 

desigualdade dos sexos e dos papéis sexuais e sociais. 

A contradição entre a injustiça real das normas que apenas se dizem justas e a 
injustiça que nelas se encontra pertence ao processo, à dialética da realização do 
Direito, que é uma luta constante entre progressistas e reacionários, entre grupos e 
classes espoliados e oprimidos e grupos e classes espoliadores e opressores. Essa 
luta faz parte do Direito, porque o Direito não é uma “coisa” fixa, parada, definitiva e 
eterna, mas um processo de libertação permanente. Como já dissemos, o Direito 
não “é”; ele “vem a ser”. (LYRA FILHO, 1982, p.53)  

Feitas tais considerações, nada obsta que os direitos estejam expressos no 

ordenamento, mas, deve também a sociedade incorporar suas ideias. No caso da Lei Maria 

da Penha, relevante por se direcionar a tratativa de gênero, a proposta inclui prioritariamente 

a forma da percepção das mulheres por elas mesmas, reiterando sua autonomia, e pelos 

homens, através, primeiramente, da aceitação desse debate nos espaços públicos. Neste 

sentido, importa frisar que é fundamental a articulação da luta das mulheres, a fim de que se 

tornem públicas as questões que envolvem violações de direito ou hierarquização de 

gênero, anteriormente relegadas ao espaço doméstico.  

Assim, se ressalta que a norma não é unicamente de criação estatal, como se 

observa no caso da Lei Maria da Penha, fruto da luta de Maria da Penha Maia Fernandes e 

outras diversas mulheres vítimas de violência de gênero. 
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No período pós-constituição de 1988 foram criadas as Conferências Nacionais dos 

Direitos das Mulheres em que se possibilitou a criação do Plano Nacional de Políticas para 

as Mulheres, forma pela qual o movimento feminista pôde iniciar projetos de lei 

indissociáveis de suas demandas, como são as decorrentes de violência de gênero, direitos 

reprodutivos e controle de natalidade, dentre outros.  

Foi apresentado pela Secretaria de Políticas da Mulher um projeto que tratava da 

violência de gênero que restou aprovado em 2006. Nascido de uma história de luta, a lei se 

concretizou após 20 anos de agressões e duas tentativas de homicídio à Maria da Penha 

Maia Fernandes realizadas pelo seu então marido. Após muitos anos sem o devido 

reconhecimento na justiça brasileira, o caso foi encaminhado a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, que acusou o Brasil de omissão diante dos casos de violência, 

recomendando a criação de uma lei neste sentido.  

Assim, em 2006 entrou em vigor a Lei Maria da Penha, trazendo inovações 

significativas no olhar jurídico e social voltado à violência de gênero, no entanto, 

encontrando empecilhos imensos para sua efetivação seja por conta do machismo 

institucionalizado ou também por conta da falta de efetivação de políticas públicas e apoio a 

tais mulheres. Buscaremos tratar mais aprofundadamente destes aspectos adiante.  

2.2 Avanços na tratativa da violência de gênero 

A Lei se fundamenta em diversos tratados internacionais, o marco inicial do processo 

de incorporação dos tratados que tangem ao gênero pelo direito brasileiro foi a ratificação, 

em 1º de fevereiro de 1984, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher. A partir dessa ratificação à referida Convenção, inúmeros 

outros relevantes instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos foram 

também introduzidos pelo direito brasileiro, sob a égide da Constituição da República 

Federativa de 1988, dentre eles a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 1995. 

Assim, nossa Constituição, conforme artigo a seguir, afirma que o Estado assegurará 

a assistência àqueles que compõem a família, desmitificando o discurso de que “em briga 

de marido e mulher não se mete a colher”. 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações 

 Contudo, apesar da incorporação dos Tratados e da publicação da Lei Maria da 

Penha, como anteriormente nos referimos, ainda há um grande embate nos discursos, 

sustentados pela afirmação trivialidade da supracitada lei.  

Estão ainda em disputa a afirmação do discurso feminista da violência como um 
problema público (de segurança, cidadania e direitos fundamentais) e o discurso 
tradicional de juristas que, sob o argumento de que nossa legislação já contava com 
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instrumentos para a proteção das mulheres, (independentemente de sua pouca 
eficiência), não havendo necessidade de uma legislação específica. Ao construir 
uma legislação específica para nortear o tratamento legal da violência doméstica, o 
feminismo disputa um lugar de fala até então não reconhecido pelos juristas 
tradicionais. É que a afirmação dos direitos das mulheres, através de uma legislação 
específica, ameaça a ordem de gênero no direito penal afirmada por esses juristas. 
Dito de outra forma, os pressupostos teóricos sob os quais têm se sustentado a 
formulação sexista sobre o que deve ou não ser considerado um tema de relevância 
jurídica. (CAMPOS, 2011, p. 07) 

Assim, sua relevância está também em ser parte da disputa de um Direito produzido 

dentro de uma cultura machista e patriarcal. Surgem, desta forma, afirmações quanto ao 

questionamento da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, dizendo é uma Lei 

inconstitucional por “privilegiar” mulher quanto a protege. A CRFB de 88 afirma que 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 

 A Lei, aprovada democraticamente pelo Congresso Nacional, mas ainda não aceita 

por parte da sociedade, incluam-se juristas, doutrinadores e mesmo o Judiciário, veio para 

suprir uma carência na observação do gênero advinda de uma desigualdade perpetuada 

historicamente e que merece atenção por conta de sua conseqüência e gravidade. 

E o que dizer dos meios de comunicação, que historicamente incentivam esse 
tratamento infamante à mulher? Quem não lembra da personagem vivida pela atriz 
Cristiane Torloni, que na novela Mulheres Apaixonadas, dizia, em um dos primeiros 

capítulos, que sua vida estava um tédio, que queria mesmo “é sair”, “levar uns 
tapas”... tudo em rede nacional, com audiência de mais 70% dos aparelhos ligados. 
Outra novela – e é importante citar o exemplo desses tipos de folhetim pela sua 
penetração/incorporação pelo imaginário social – que tratou da temática de modo 
similar foi A Próxima Vítima. No folhetim, o personagem vivido por José Wilker, 
Marcelo, em face do adultério de Isabela (vivida pela atriz Cláudia Ohana), corta-lhe 
o rosto, produzindo uma profunda cicatriz, o que fazia com que a personagem, no 
restante da novela, andasse com o rosto coberto pelos longos cabelos. Pois bem. 
Procurado pela polícia, Marcelo reúne-se com suas três filhas e lhes relata o 
acontecido. Ao que uma de suas filhas diz: não se preocupe, papai – “ela mereceu”. 
È necessário dizer algo mais para fundamentar a necessidade de leis específicas 
para desigualar a desigualdade? Numa palavra final. A feitura de uma lei – que 
garante um agir rápido do Estado em face da violência doméstica – é uma exigência 
constitucional. Trata-se da garantia da proteção da integridade física e moral da 
mulher. (STRECK, 2011, p. 99-100) 

A falácia do tratamento desigual para homens e mulheres diante da Lei, o que 

ensejaria sua inconstitucionalidade, tendo em vista art. 5º da CRFB supracitado, também 

pode ser desconstruída com base no argumento de que a Lei além de punir homens que 

cometem violência de gênero, também pune as mulheres que o fazem. Assim, o indivíduo 

que comente a violência, independente de ser homem ou mulher, se enquadrando nos 

quesitos da Lei, deve responder por ela. 

 Também resta salientar que na Lei 11.340 de 2006, o pressuposto essencial para 

que se configure a violência de gênero é que os delitos sejam cometidos contra a mulher, 

tão e simplesmente pelo fato de ela ser mulher. 
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Art. 5º Para os efeitos desta Lei, 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: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual. 

A categoria teórica e política de gênero, que consiste numa construção cultural sobre 

a diferença sexual, surge por volta da década de 80 como resposta a pluralidade do 

feminismo e das formas distintas de compreender a questão das mulheres. Assim, se sexo 

quer dizer macho e fêmea da espécie humana, porque eles têm órgãos reprodutores 

diferentes, gênero diz respeito aos valores dados às diferenças sexuais. 

A Lei, portanto, se aplica integralmente aos transexuais, que nascidos homens, se 

reconhecem e agem como mulheres. Outra indagação constante, diz respeito à abrangência 

do conceito de violência. Muitos acreditam que violência diz respeito somente à violência 

física, aquela que causa danos materiais, no entanto, a Lei protege outros tipos de violência, 

além desta, quais sejam: a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e 

a violência moral.  

 Na perspectiva de competências do Poder Judiciário, caso a violência não se dê por 

conta do gênero e conforme as condições elencadas acima, o injusto deve ser tratado no 

âmbito da justiça comum. Neste sentido, outra mudança memorável é de que anteriormente, 

os delitos eram recebidos no Judiciário e encaminhados para os juizados especiais cíveis e 

criminais – JEC e JECRIM, instituídos pela Lei 9.099/1995, que tinham competência para 

julgar os crimes de “menor potencial ofensivo”, aqueles com pena menor ou igual a um ano. 

Atualmente, a Lei traz em seu art. 14, a questão da criação de juizados especializados para 

o atendimento destes casos. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da 
Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, 
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento 
e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher. 

 Veda ainda, segundo art. 17, a aplicação de penas de cesta básica ou outras de 

prestação pecuniária, bem como o pagamento isolado de multa. 

A origem do artigo 17 está na popularização das penas de cesta básica no âmbito 
dos juizados especiais criminais (JECrim), consistente no acordo realizado entre o 
Ministério Público e os acusados para que estes ficassem livres de eventual 
processo. Com efeito, na aplicação da transação penal (art. 76, Lei 9099/95) em que 
os autores poderiam cumprir penas alternativas para evitar a ação penal, a praxe 
forense instituiu a aplicação de cestas básicas para beneficiar entidades 
beneficentes. Este modelo desagradou as entidades de defesa dos direitos da 
mulher, que diziam, com razão, que a cesta básica era a moeda de trocada 
dignidade da mulher (LIMA, 2010:75). Por esta e outras deficiências, a Lei Maria da 
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Penha revogou integralmente a Lei 9.099/95 para os “crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra a mulher” (art. 41) e, para que não pairassem 
dúvidas, aboliu, através do artigo ora comentado, qualquer pena de cesta básica. O 
legislador foi além ao repudiar também qualquer prestação pecuniária, de forma que 
está vedado estipular como pena qualquer “pagamento em dinheiro à vítima, seus 
dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social” (art. 45, § 1º, 
Código Penal). Assim, não é possível fixar qualquer pena de cesta básica ou de 
prestação pecuniária na condenação por crime ou contravenção, nem mesmo 
quando houvera substituição por penas restritivas de direitos. Estas só podem se 
constituir em perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou a 
entidades públicas, interdição temporária de direitos e/ou limitação de fim de 
semana (art.43 do Código Penal). (LIMA, 2011, p. 286) 

 Outro importante avanço explícito na Lei foi a afirmação da necessidade de 

articulação e criação de políticas públicas que dessem aporte ao tratamento e 

acompanhamento das mulheres, todos de responsabilidade dos Poderes Públicos, 

ensejando um planejamento político do governo para tanto. Assim foram previstas a 

manutenção e criação de onze serviços: 1) casas abrigo; 2) delegacias especializadas; 3) 

núcleos de defensoria pública especializados; 4) serviços de saúde especializados; 5) 

centros especializados de perícias médico-legais; 6) centros de referência para atendimento 

psicossocial e jurídico; 7) Juizados de violência doméstica e familiar contra as mulheres; 8) 

equipe de atendimento multidisciplinar para auxiliar o trabalho dos Juizados; 9) núcleos 

especializados de promotoria; 10) sistema nacional de coletas de dados sobre violência 

doméstica; e 11) centros de educação e de reabilitação para os agressores. (CALAZANS e 

CORTEZ, 2011 p. 54) 

Os programas, portanto, devem prever formas de atendimento prioritário de 

atendimento as mulheres em situação de vulnerabilidade, em programas de renda, de 

proteção a testemunhas, de abrigamento, dentre outros. 

2.3 Do combate ao discurso 

 Observados todos os avanços advindos da Lei Maria da Penha – decorrentes, 

sobretudo, da sua necessidade nos dias atuais – por conta da desigualdade histórica entre 

os sexos e perpetuação do patriarcado, cumpre destacar a importância do combate ao 

discurso que ridiculariza, faz piadas ou naturaliza a opressão.  

A sutileza do patriarcado está justamente na naturalização desses discursos, que 
são difundidos de forma até “ingênua” como se não fizessem parte da história, mas 
que tivessem “sempre existido”, para que ninguém questione a desigualdade entre 
os gêneros e ela continue sendo reproduzida em todas as relações (trabalho, 
comunidade, família, escola etc.). Muitas pessoas chegam a acreditar e pensar que 
a natureza cria o sexo, ocultando a dimensão histórica e cultural que evidencia que 
os sexos são construídos socialmente pelos discursos (WITTIG, 1992). Ou seja, os 
homens não oprimem as mulheres porque são naturalmente opressores, agressivos 
e violentos, mas porque estão sob o efeito da mesma matriz que constroem 
discursos sobre os seres, os sexos e a diferença desigual. Os homens são 
estimulados permanentemente a praticarem o ideal da masculinidade hegemônica, 
que inclui diferentes dimensões da dominação (sexual, intelectual, econômica, 
política e bélica) (SEGATO, 2010). No jogo de tensões, qualquer ameaça à 
masculinidade hegemônica, mesmo na disputa de força e poder entre homens, 
aciona o recurso da agressão como primeira forma de restituir e resgatar a 
masculinidade ameaçada. (TIM, 2011, p. 186) 
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 Assim, a violência de gênero deve ser vista como uma questão coletiva, discutida 

abertamente nos espaços públicos e tratada com a atenção que merece, tendo em vista a 

quantidade de mulheres que, ainda hoje, sofrem por conta dela. É primordial, portanto, o 

combate ao discurso enxerga a Lei como trivial, afirmando que a violência deve ser 

resolvida apenas no âmbito doméstico ou ainda que ridiculariza  a situação ou culpabiliza a 

mulher pela violência que sofre.   

3. CONCLUSÃO 

A violência contra a mulher deve considerada também uma violência política, que se 

incumbe de reafirmar a condição social e cultural de dominação dos homens sobre as 

mulheres, resultante de uma sociedade machista e repleta de valores patriarcais. De modo 

que existe ainda a individualização do problema das violações contra as mulheres, o que 

limita seu enfrentamento, uma vez que apaga a responsabilização coletiva e direciona a 

culpa somente a elas. Conforme percebemos cotidianamente na reprodução do discurso 

que justifica que sofreram violência, pois transitavam locais ou utilizavam roupas 

inadequadas, não cumpriam com suas funções domésticas ou maternais, responderam à 

opressão e etc. Conclui-se, portanto, que se encontram nessas raízes arraigadas na 

sociedade a recusa na aceitação e os discursos conservadores que buscam retirar a 

legitimidade da Lei Maria da Penha. 

Neste sentido, o presente trabalho buscou desconstruir tais argumentos, através da 

elucidação dos avanços na tratativa de gênero e a repleta possibilidade de criação e 

articulação de políticas públicas para a proteção das mulheres. Percebendo que para além 

do valor legal e jurídico, a Lei Maria da Penha, possui também um caráter preventivo, 

pedagógico, político e de denúncia, representando muito mais do que uma legislação 

inovadora, se tornando um marco de mudança de paradigma que visa ao rompimento com 

antigas estruturas históricas de opressão e dominação do corpo e comportamento da 

mulher. 

No entanto, não podemos deixar de nos lembrar que a Lei Maria da Penha existe 

apenas porque é necessária, dado o contexto de violência cotidiana em que vivem as 

mulheres, conforme tratamos anteriormente, e que apesar de seus avanços, sua finalidade 

primordial é não ser mais necessária. No entanto, enquanto mulheres forem agredidas, tão e 

somente por serem mulheres, o Estado deverá garantir sua proteção.  
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