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RESUMO
A presente Dissertação tem como objeto o estudo da Lei Maria da Penha enquanto
proposta de Ação Afirmativa compatível com Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, além da adequação hermenêutica com o sistema jurídico pátrio
vigente, notadamente o Direito Penal. A investigação procurou contextualizar a
evolução do Princípio da Igualdade ao longo da história e influenciado por vários
fatores confluentes, forjando um conceito de igualdade de acordo com cada
dimensão de direito fundamental até o Estado Democrático de Direito. Depois,
buscou verificar as ações afirmativas, sua conceituação, fundamentos, limites e
meios de obtenção de seus objetivos. O presente trabalho insere-se na linha de
pesquisa de acesso à justiça e efetividade do processo e busca resolver a
problemática da possibilidade de tratamento diferenciado em favor de grupos
inferiorizados notadamente o gênero feminino com utilização do Direito Penal,
desenvolvida no âmbito do programa pós-graduação stricto sensu Mestrado em
Direito
projeto MINTER UNESA/UNOESC. Quanto à metodologia aplicada,
utilizou-se da documentação indireta, na modalidade bibliográfica, sobretudo. O
método foi o monográfico e a abordagem, hipotético-dedutiva.

Palavras-Chave: Princípio da Igualdade. Violência doméstica. Lei Maria da Penha.
Ações Afirmativas. Direito Penal.
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ABSTRACT
This thesis has as its object the study of the Maria da Penha Law as a proposal of
Affirmative Action consistent with the Constitution of the Federative Republic of Brazil
in 1988, besides the hermeneutics adequacy with the current Brazilian legal system,
notably the Criminal Law. The investigation sought to contextualize the evolution of
the Principle of Equality throughout history and influenced by several confluent
factors, forging a concept of equality under each dimension of the fundamental right
reaching the Democratic State of Law. After that, exposes the investigation regarding
the Affirmative Actions, its conceptualization, fundamentals, limitations and means of
achieving their goals. This work is inserted in the line of research on access to justice
and effectiveness of the procedure and seeks to solve the problem of the possibility
of differential treatment in favor of inferior groups - particularly females - using
criminal law, developed in the field of the postgraduate studies Master of Law
program - MINTER UNESA/ UNOESC. Regarding the methodology applied, we
mainly used the indirect documentation, in the literature genre. The monographic and
the hypothetical-deductive approach were the methods utilized.

Keywords: Principle of Equality. Domestic violence. Maria da Penha Law.
Affirmative Action. Criminal Law.
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INTRODUÇÃO
Um padrão cultural que é reproduzido nos ambientes familiares e que
ocasiona a aniquilação da identidade de um grupo ou gênero a ponto de colocá-lo
em condição de inferioridade em relação ao outro é uma patologia. Agrava-se a
problemática quando o padrão cultural que pertine aos gêneros é de violência e
submissão, o que afronta direitos fundamentais.
A relevância do assunto e da investigação decorre da necessidade de
inclusão desses grupos discriminados e do gênero feminino para o exercício de sua
cidadania em sentido amplo, para o gozo da dignidade que a singela e complexa
condição humana propõe e para o desenvolvimento pleno de suas capacidades,
notadamente em um Estado que pretenda ser Democrático e de Direito.
Uma das formas dessa inclusão plena é a promoção da igualdade, o que vai
além da mera garantia formal de sua observância, mas que também é mais do que o
reconhecimento de fatores de diferenciação que não possam ser reconhecidos como
necessários, carecendo da marca da democracia. Será abordada a questão de
tratamentos desiguais e de como isso pode ser reconhecido como conforme, ou não,
à Constituição Federal, em relação ao gênero.
A partir da publicação da Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, conhecida
como Lei Maria da Penha, o ideal igualitário em relação às mulheres vítimas de
violência doméstica passou a ser implementado por meio de ações e políticas
governamentais com notório aspecto penal, o que causou perplexidade, já que, em
princípio, possíveis vítimas de violência doméstica do sexo masculino estariam
excluídos da incidência da legislação.
O primeiro pensar foi no sentido de que não se poderia efetuar uma
interpretação extensiva para conferir o mesmo tratamento jurídico a vítimas de
violência doméstica masculinas, justamente porque a Lei Maria da Penha
recrudesceu o tratamento criminal, sendo certo que é inviável interpretação
extensiva que venha prejudicar o acusado.
Da perplexidade inicial, exsurgiram os demais questionamentos acerca da
validade dessa lei enquanto ação afirmativa, de sua compatibilidade com a
Constituição Federal e também com os princípios de Direito Penal.
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Em síntese, essa confrontação passou a ser a objetivação específica da
presente dissertação.
As investigações, pautadas na linha de pesquisa de acesso à justiça e
efetividade do processo, evoluíram no sentido de resolver a problemática da
possibilidade de tratamento diferenciado em favor de grupos inferiorizados
notadamente o gênero feminino

com utilização do Direito Penal e, para o projeto

desenvolvido, procurou-se duas orientações desafiadoras.
A primeira, foi no sentido de evitar os fatores estatísticos que influenciaram o
legislador, até porque esses dados, ao passo que dão estribo no senso comum de
justiça, poderiam obnubilar os embasadores teóricos acerca das inovações
propostas.
A segunda orientação desafiadora foi a de inserir o princípio de igualdade
como um produto sociológico, político e econômico, influenciado por múltiplos
fatores concomitantes dentro de cada perspectiva.
Essa orientação permitiu avançar a pesquisa no sentido das possibilidades e
limites das ações afirmativas, objeto e objetivo, para, depois, tratar de aspectos de
Direito Penal e, por fim, da Lei Maria da Penha em cotejo com o princípio da
igualdade, com a pretensão de servir como ação afirmativa compatível com a
Constituição Federal e hábil a emancipar o gênero feminino.
A Lei Maria da Penha, neste texto, será arrostada com alguns princípios do
cerne do chamado Direito Penal clássico, muito associado ao garantismo.
A investigação será dividida em quatro capítulos.
No primeiro, partir-se-á das iniciais formulações teóricas e filosóficas acerca
da igualdade entre os homens até inserir o postulado no Estado Liberal, depois no
Estado Social e, por fim, no Estado Democrático de Direito.
No texto ocorrerá a ponderação do princípio da igualdade como sujeito às
mais variadas influências. Forjar-se-á, neste capítulo, um conceito da igualdade que
cambiará conforme as exigências das modificações do Estado e da própria
compreensão dos Direitos Fundamentais, acompanhando as suas diversas
dimensões. Também se situarão as correntes teóricas de Direito que marcam(ram) a
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evolução da igualdade, mas apenas como pano de fundo e para propiciar uma
compreensão macro da igualdade cambiante.
Algumas notas sobre a condição feminina na igualdade do Estado Liberal
serão tangenciadas com uma observância de cunho histórico, com vista às
influências da economia e fatores de produção, até se alcançar o princípio da
igualdade com novas exigências e requisitos do Estado Social, não mais
absenteísta, porém promovedor dos direitos e também promovedor da igualdade, já
em nova roupagem, em nova grandeza.
Novas utopias a serem contempladas (já que a utopia em si não serve a ser
concretizada) e novas formas de sabotagem da concretização de ideais utópicos.
Será observado o não cumprimento das promessas da modernidade e o Estado do
Bem Social em países periféricos como o Brasil, marcado pelas gritantes diferenças.
Os aspectos políticos, sociológicos e econômicos que toldaram as dimensões
modificadas dos direitos e também da marca da reinserção da mulher no mercado
de trabalho como indispensável à produção e à manutenção da sociedade e seus
padrões serão considerados.
Por fim, se fará breve constatação da globalização e suas exigências de
neoliberalismo e da própria democracia. Nesta abordagem, de forma subliminar,
serão considerados aspectos de neopositivismo e pós-positivismo influenciando a
interpretação do direito em uma grandeza que supera a do Estado Social, o Estado
Democrático de Direito.
Com as notas da democratização, a investigação irá, na parte final do
capítulo, pretender as possibilidades de promoção da igualdade material, já com
vista aos limites dos critérios de diferenciação, objetivando-se demonstrar que a
obtenção da igualdade material pode se dar com sacrifício da igualdade formal, se
houver critérios bem definidos e democráticos, já que ambas as facetas do princípio
da igualdade seriam Direitos Fundamentais.
Tudo isso, imerso na confluência de fatores multifacetados que propiciam
essas compreensões, já que se pretende demonstrar que as modificações não são
lineares e com marcos bem definidos.
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No segundo capítulo a investigação terá por objeto as ações afirmativas e as
formas de discriminação positiva, todavia inseridas na compreensão da igualdade
acrescida do plus democrático.
A especulação acerca do paradoxo da igualdade (formal e material) será
pretendida de modo a verificar as possibilidades de equalização com o
reconhecimento e manutenção das características individuais de cada grupo,
notadamente o gênero.
Será alcançada a ação afirmativa, a qual será conceituada, e se partirá para o
estudo de algumas justificativas, os seus objetivos, características, meios de
efetivação e condições de possibilidade.
Durante o capítulo, haverá cortes referentes à igualação de gênero e alguns
aspectos pontuais da Lei Maria da Penha.
No terceiro capítulo, a objetivação será verificar alguns princípios do cerne do
Direito Penal clássico arrostados com princípios de um Direito Penal moderno,
inserido em um contexto neoliberal globalizado em que se chama à utilização do
Direito Penal como meio adequado à rápida efetivação de políticas públicas, em
contraposição ao caráter subsidiário do Direito Penal.
Haverá confrontação de reclamos de criminalização influenciados por vários
fatores com a visão de que o direito penal também serve como garantia contra
eventual abuso punitivo. Ter-se-á durante a abordagem a verificação da ideia de que
vingança e revanchismo diante do cometimento de algo que possa ser considerado
delito podem ser superados.
Também a questão da proporcionalidade da pena em relação ao bem jurídico
eventualmente violado e o problema das penalizações distintas para violação de
bens jurídicos idênticos serão verificados além da viabilidade ou não do Direito Penal
ser ferramenta útil à obtenção de desideratos do Estado Democrático de Direito.
O derradeiro capítulo tratará da Lei Maria da Penha em linhas gerais e com
espelho no que abordado acerca da compreensão da igualdade no Estado
Democrático de Direito, acerca das ações afirmativas e confrontada com os
princípios do Direito Penal.
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A investigação será no sentido da necessidade de ações afirmativas que
tenham por objeto o gênero com vistas às possibilidades da Lei Maria da Penha
servir promotora da emancipação feminina.
O traço penal da Lei Maria da Penha e conjugado com os princípios
constitucionais de ampla defesa e contraditório, sobretudo nas chamadas medidas
protetivas de urgência terão verificação pretendida, assim como a revitalização da
prisão preventiva e algumas possibilidade de tratamento diferenciado para além das
questões penais.
Em suma, a pesquisa pretenderá alcançar um conceito de igualdade
compatível com o Estado Democrático de Direito e que possa concretizar os direitos
fundamentais de gênero. A partir disso, as ações afirmativas e suas limitações serão
verificadas, inclusive para se alcançar a questão de sua compatibilidade ou não com
o Direito Penal, de acordo com princípios que lhe são basilares e originários. Então,
se verificará a possibilidade da expansão do direito penal para, por fim, confrontar as
compatibilidades e incompatibilidades da Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006,
conhecida como Lei Maria da Penha.
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1. O PRINCÍPIO DA IGUALDADE
A discussão entre homens e mulheres não é nova. Há muitos anos, filósofos,
sociólogos, antropólogos e estudiosos de todas as demais áreas do conhecimento
humano debruçam-se sobre o assunto. Isso, nem de longe, faz o tema não ser atual
ou importante.
Sobre o tratamento materialmente igualitário, Aristóteles1 já ponderava que o
ideário de justiça não poderia estar desatrelado da igualdade e esta sempre estaria
atrelada a uma comparação. O pensamento grego já contemplava que a justiça
poderia estar no tratamento igual para os que fossem iguais, e no tratamento
desigual para os que fossem desiguais, segundo fossem comparados. O justo seria
a equidade ao mesmo tempo intermediária, igual e relativa (para certas pessoas, por
exemplo). A justiça era a igualdade, e de fato o era, mas para os que fossem iguais.
Logo, a justiça poderia estar no tratamento desigual, para os que fossem desiguais,
pois admitia a relatividade. Demais disso, também previa a necessidade de padrão
de comparação. Esse padrão de comparação é mais complexo quando toca aos
seres humanos masculinos e femininos.

1.1 DIRETRIZES GERAIS ACERCA DA IGUALDADE
BASE PARA O
RECONHECIMENTO DE SUAS GRANDEZAS E APONTAMENTOS SOBRE
A (DES)IGUALDADE DE GÊNERO
A partir de uma análise generalista do princípio da igualdade com notas às
diferenciações e discriminações entre os gêneros, pretende-se a discorrer
historicamente sobre a igualdade até a dimensão que se amolda à Constituição
Federal de 1988.
De primeiro, importa assentar que se tratar de gênero permite mais do que se
falar em diversidade biológica a definir o homem e a mulher. Trabalhar com a ideia
de gênero permite agregar os diversos conteúdos sociais, econômicos e culturais
agregados ao longo das gerações2. É que se as diferenças (ou o tratamento
diferenciado) entre homem e mulher fossem fundadas apenas no aspecto biológico,
1

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Texto Integral. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret,
2003. 108-109
2
PINHO, Leda de Oliveira. Princípio da igualdade: investigação na perspectiva de gênero. Porto Alegre : Sergio
Antonio Fabris ed. 2005. p. 45-69.
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a questão seria vazia, ou, ao menos, não seria tão aguda. O que permeia a questão,
para muito mais além do que a anatomia, é o fator cultural.
O princípio ou direito de igualdade pressupõe as diferenças. Como observa
Piazzeta3

esse princípio (o da igualdade) seria uma redundância como

contemplação legal dos iguais, uma vez que ele foi construído para acolher os

-

4

de todos os demais valores,

porque a simples condição humana confere e representa um valor. Disso decorre
uma série de outros valores e, dentre eles, o valor de justiça é um que se destaca.
A conceituação de justiça não é segura e nem será objeto de
aprofundamento, mas empiricamente é de conhecimento plural. A justiça seria o
supremo bem a ser almejado no convívio social.
Portanto, guarda relação na pluralidade de convivência. Isso não se confunde
com a igualdade, em que pese estarem imbricados. É que a igualdade passa a ser
uma condição de justiça, no sentido de que o bem supremo no convívio social, ou
seja, nas relações plúrimas, apenas se alcança com o sentido de igualdade. A
igualdade é a condição da justiça, o meio para ela5. Desde Rousseau, o ideário de
justiça estaria fundado em dois objetivos principais: liberdade e igualdade 6. Tem-se
aqui uma equação em que o valor fonte é a dignidade da pessoa humana. O valor
meio é a igualdade e o valor fim, a própria justiça.
Essa ideia de valor-fonte, valor-fim e valor-meio (considerando que a
igualdade seja um valor necessário, ainda que não suficiente à justiça [valor-fim]),
permite equacionalizar a problemática da desigualdade de gênero perguntando
quais as maneiras de se obter igualdade substancial entre os gêneros
justiça

condição de

para se conferir, obter ou preservar a dignidade da pessoa humana.
A dignidade da pessoa humana não é estática pois as relações humanas não

o são. A dignidade da pessoa humana, assim com todos os direitos fundamentais

3

PIAZZETA, Naele Ochoa. O princípio da igualdade no Direito Penal. Uma abordagem de gênero. Porto Alegre :
Livraria do Advogado, 2001. p. 51
4
REALE, Miguel, Fundamentos do Direito. 3. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998. p. 304-305
5
PINHO, ob.cit. p. 83-86.
6
ROUSSEAU, Jean-Jaques. O Contrato Social Princípios do Direito Político. Tradução: Antônio de Pádua
Danesi. São Paulo: Martins Fontes Editora, 3ª Ed., 1996, p. 62/65.

18

que lhe decorrem, precisa ser obtida, assinalada e preservada em constante esforço.
Também a igualdade precisa ser obtida e preservada.
A sedimentação dos direitos fundamentais, portanto, é resultado da
maturação histórica, o que impõe se compreender que os direitos fundamentais não
são sempre os mesmos, em todas as épocas, não correspondendo, além disso,
invariavelmente, na sua formulação, a imperativos de coerência lógica7.
Também a ideia de igualdade possui acepções que foram surgindo ao longo
do tempo, de acordo com as necessidades sociais de cada época. Não que estas
diferentes acepções tenham se superado e substituído, pura e simplesmente, porém
sofrido evolução e abarcando circunstâncias diferentes em cada passagem. A
exemplo dos direitos fundamentais

e a igualdade é um direito fundamental

pode-

se reconhecer dimensões que não se sucedem, mas co-existem, conflitam (ou
parecem conflitar) e se manifestam.
Uma das dificuldades na abordagem do tema, é que a igualdade ou
desigualdade sempre pressupõe a escolha de fatores de diferenciação. Sobre
determinados critérios, é impossível qualquer tratamento diferenciado, sob pena de
afrontar a igualdade. Sobre outros, é imperativo que se estabeleçam diferenciações
com vistas à obtenção de uma igualdade substancial. A escolha desses fatores é
valorativa8 e o critério de valoração é o ponto fulcral a ser visto.
É que a análise de igualdade pressupõe comparação. Algo só poder ser
julgado igual ou desigual em relação a algo que lhe for distinto. Carrega em si, pois,
uma ambiguidade fundamental, porque pode ser compreendida em relação aos atos
e também em relação às consequências.
Tocante aos primeiros, tem-se o tratamento igual ou desigual no plano
jurídico, simplesmente. Já quanto às consequências, tem-se como objeto o plano
fático. Desta ambiguidade tem-se a diferença entre a igualdade jurídica e a
igualdade fática.

7

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 265-266
8
ALEXY. Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgilio Afonso da Silva. 5ª. ed. São Paulo :
Editora Malheiros, 2008. p. 400
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Tal ambiguidade traria o paradoxo da igualdade, no sentido de que a
obtenção de uma igualdade se opera com o sacrifício da outra. Assim Alexy9
expressou esse paradoxo:

desigual. Quem quer promover a igualdade fática tem que estar disposto a
aceitar desigualdade jurídica. De outro lado, é também verdade que, em
razão da diversidade fática entre as pessoas, a igualdade jurídica sempre
faz com que algumas desigualdades sejam mantidas e, frequentemente,

.
O paradoxo da igualdade não se resolve pura e simplesmente em favor de
uma ou outra igualdade (fática ou jurídica). As duas formas são direitos
fundamentais e ambas devem ser observadas.

1.1.1 Os fatores políticos e de produção na formação da sociedade patriarcal
No plano histórico, a sociedade estamentária privilegiava as diferenciações e
hierarquias. Afirmava-se que o homem nascido na escravidão nascia naturalmente
para ela10. Ou, para citar Bonavides11:

A primeira tese que vingou nos tempos clássicos foi a da desigualdade
natural dos seres humanos proclamada por Aristóteles e Platão, servindolhes de base a toda a especulação política subseqüente.

A concepção era naturalista e, a se partir dessa concepção, o homem
(paradoxalmente) é desigual em relação a seu semelhante. Se o homem quisesse e
tivesse forças para satisfazer o desejo, estaria habilitado naturalmente a realizar os
seus ímpetos de acordo com suas possibilidades. O ser humano poderia servir até
como objeto, segundo Aristóteles, como no caso da mulher ou do escravo 12.
No iluminismo e na fase contratualista, a igualdade passou a ser vista como
natural e não a desigualdade, que seria artificiosa. Todo homem nasceria livre para
absolutamente

9

tudo.

Assim,

todo

homem

era

igual

para

realizar

suas

Ibidem. p. 417
ROUSSEAU, Jean-Jaques. O Contrato Social Princípios do Direito Político. Tradução: Antônio de Pádua
Danesi. São Paulo: Martins Fontes Editora, 3ª Ed., 1996, p. 10-12.
11
BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta, 2ª edição São Paulo: Malheiros Editores, 1996: p. 113
12
MARÍAS, Julián. História da filosofia. Trad. Claudia Berliner. São Paulo : Martins Fontes. 2004. p. 92
10
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potencialidades. As regras sociais de convivência é que poriam grilhões, por assim
dizer, mesmo que a origem desses ferros não tenha sido alcançada por Rousseau13.
Na mesma senda, John Locke acerta no sentido de que no estado natural
todos os seres humanos são iguais, criaturas da mesma espécie e da mesma ordem
devem participar das mesmas vantagens e desvantagens da natureza 14. Ou então
com Hobbes15, que atrelava a formação do Estado à união de uma multidão de
homens que concordavam e pactuavam na formação da sociedade.
As regras de convivência forçam freios naturais aos ímpetos humanos. Nisso
se criam relações de subordinação e desigualdade, portanto. O ser humano se
desenvolve e (com)vive em sociedade, de modo que a observação investigativa
acerca da sociedade permeia as relações interindividuais e as (des)igualdades entre
os homens que são e formam a sociedade.
As ideias nominalistas pretendem que nada se pode conceber além daquilo
que se apalpa ou vê. Afirmam, portanto, que como se vê são as desigualdades entre
os homens, elas são inexoráveis. Por essa visão, de acordo como interpretada,
permite aceitação de diversos privilégios, pretensas superioridades biológicas ou
sociais. Uma diferença física, portanto materialmente percebível, justificaria uma
desigualdade natural. O mesmo com as diferenças econômicas ou de classes
sociais.
Já o idealismo permite distinguir as desigualdades naturais, que seriam de
pouca importância, das desigualdades sociais, que seriam artificiais e, portanto,
modificáveis16.
Tomando-se por base uma concepção hobbesiana (e contratualista, portanto),
segundo a qual a hostilidade da natureza, e aquela formada pelas próprias
diferenças dos seres humanos, faz com que haja uma inventiva de técnicas de
sobrevivência da sociedade incipiente17, o direito exsurge de uma submissão
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14
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voluntária dos homens para que, desde o início, obtenha-se manutenção social e a
existência social e do bem comum18.
Para Rousseau, a família seria a única forma de sociedade natural e mesmo
nela, seus membros abdicariam de proveitos particulares para manutenção. Mas
Rousseau prossegue e traça uma analogia entre a família patriarcalizada e o Estado
poder na figura paterna19. Ao contrário, Locke questiona a própria expressão patrio
poder como se ela determinasse apenas a autoridade do pai e não também da
mãe20.
Com relação ao gênero feminino, deve-se ter em mente que a família
patriarcal começa a ganhar hegemonia com a valorização da propriedade privada. O
modelo econômico e de produção da sociedade influi diretamente no modo como a
família se desenvolve.
É possível constatar as diferenças entre as famílias burguesas da idade
média, as famílias urbanas, famílias camponesas. Em uma, a marca era a
individualidade. Em outras, a unidade básica nem era a individual, formada por
marido e mulher, mas a própria aldeia. Quando o homem decide proteger a sua
propriedade

e se apropria da própria mulher como se dono fosse

garantir a herança. Daí a importância de subjugar a mulher
mais do que mãe de seus filhos

visava a

mãe de seus herdeiros

pois garantia a paternidade. A par disso, a divisão

de trabalho para a obtenção de acúmulo e à medida que a riqueza ia aumentando, o
homem passava a ocupar papel cada vez mais importante, suplantando
gradativamente o direito materno e a posição da mulher21.
Locke22, posto que tenha reconhecido a relevância feminina em relação à
criação dos filhos, afirma que ao homem, em razão de ser mais forte e mais capaz,
cabe decidir em definitivo nas questões familiares, subjugando a mulher. Questões
estas que repercutem na esfera privada e econômica.

18
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Por outro lado, Hobbes23 é enfático ao afirmar que aqueles que atribuem o
domínio apenas ao homem, por ser o sexo mais excelente, estão enganados. Para
Hobbes, em consonância do que acima expresso, a balança pendendo em favor do
gênero masculino apenas ocorre porque na maior parte dos casos o modelo estatal
é uma criação masculina.
Em tempos anteriores à própria propriedade privada, é provável que já
houvesse uma distinção entre os sexos, todavia, a mulher (presume-se) realizava
atividades domésticas (produção de vasilhames, tecelagem, agricultura) que
ocupavam papel importante na vida econômica do clã24.
De forma geral, o que se evidencia é que os mitos da sociedade ocidental
tendem a uma estrutura patriarcal em que a mulher é subjugada à função de geratriz
e de ocupações domésticas dissociadas dos bens de produção.
Hobbes25 escreve que, para além das questões físicas, nas faculdades do
espírito (referindo-se às capacidades intelectuais) a igualdade entre os homens se
evidencia com maior intensidade e que a não aceitação dessa igualdade apenas se
justifica por concepção vaidosa. Deste modo, apenas uma noção preconceituosa ou
artificiosamente obtida26 é que poderia colocar a mulher em um segundo plano de
importância. E, para isso, a religião contribuiu sobremaneira.
A ideia de que a mulher deve se subjugar ao homem é encontrada na Bíblia,
no Torá dos Judeus, no Corão, dos muçulmanos. Ainda se tem essa estrutura
patriarcal na mitologia grega27. Apenas nesse aspecto religioso da submissão da
mulher se poderia discorrer enormemente.
Para efeito desse capítulo, todavia, basta a noção de que a religião
possivelmente tenha sido o primeiro regulador social. A legitimidade para as
liberdades ou proibições se daria no aspecto divino, mas com uma finalidade
política. A proibição de ingestão de carne de porco para os judeus possivelmente se
deu por motivos de saúde pública.
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Então, a submissão da mulher na mitologia ou nas religiões serviria, da
mesma forma, para a manutenção de uma característica política e de poder centrada
na figura masculina. O aspecto religioso serviria para emprestar uma legitimidade
divina, transcendental, a relações de poder não justificáveis de outras formas.
Essa ideia bem demonstra que a sociedade é um produto artificial e a leitura
dela pode se dar de forma sincopada. Entendida a família como um generativo
social, se pode aferir, ao contrário dos pensadores iluministas, que esta entidade
também é um produto artificial e muito marcado pela influência religiosa a partir do
momento em que se sacramenta as uniões entre homens e mulheres. Esse fator
vinha ao encontro da manutenção da propriedade privada. As dicotomias que
aparentam ser naturais podem ser, em verdade, uma oposição construída pelo
discurso cultural, forjado que pode ser por fatores políticos (de poder) ou
econômicos.
Se a mulher é subjugada em atenção à manutenção de uma estrutura de
poder político ou econômico (de produção), a reinserção do direito materno,
entendido como a valorização da mulher, demandaria basicamente a sua maior
efetivação nos meios de obtenção de riqueza.
Ao longo deste texto, essa será a tonalidade, visando a verificar a mutação do
direito de igualdade e sua relação com os fatores de produção e poder.
Como um segundo paradigma informativo, mais de cunho político, passa-se a
toldar a igualdade já no seio do se chamou Estado, o que coincide com a derrocada
do sistema feudal. Tem-se no Absolutismo o monarca exercendo o poder sem
qualquer tipo de limite. Legitimava o exercício desse poder na vontade divina.
O jusnaturalismo seria uma forma de controle, preconizando direitos

de

um

direito

natural,

estabelecido

pela

vontade

de

Deus,

ou

seja,

independentemente do direito positivo ou do monarca a mesma fonte legitimadora
do poder também o limitava28. Mas, na ótica de então, esse mesmo Deus por obra
da Graça teria privilegiado uns tantos em detrimento de outros muitos, e como
26

A afirmação de Rousseau, portanto, apenas pode ser considerada válida se compreendida no sentido de que a
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mandamento divino, restaria a resignação. Mais uma vez, à mulher restaria a
consciência de se saber mulher e divinamente inferiorizada.
Não é difícil imaginar as tensões do período que antecedeu a Idade Moderna
e, em linhas históricas, abarcar o Estado (moderno) nascendo antes de qualquer
Constituição, com a ruptura do sistema feudal e a centralização absolutista do
Poder.
O sistema feudal e os privilégios da nobreza e do clero, bem como a
manutenção

de

exércitos

permanentes

conduzem,

concomitantemente,

ao

fortalecimento econômico da classe burguesa e ao afastamento dela das questões
políticas. Com o impulso oriundo das grandes descobertas, a primeira revolução
industrial, a dicotomia poder político e poder econômico já não mais se sustentava e,
apenas a título de elucidação, ao passo que na França pré-revolucionária, que tinha
população em torno de 25 milhões de habitantes, clero e nobreza (contingente
quase insignificante em relação ao todo) gozavam de toda sorte de privilégios29. O
exemplo francês é o mais marcante, mas não quer dizer que tenha sido único. Podese citar os Estados Unidos da América que, na mesma época e com matiz discursiva
semelhante, fez-se independente diante da maior potência do século XVIII, a
Inglaterra.
Por óbvio, as condições eram propícias ao quadro revolucionário que veio a
instaurar o Estado Liberal. O Movimento Renascentista, que se iniciou no século XIV
e se estendeu até o século XIX, era artístico e literário, mas também político e ele
propiciou os contornos do Estado Moderno exsurgente com a Revolução Francesa
de 1789.
Não se pense, todavia, que o reconhecimento dos direitos da mulher tenha
sido um produto da Revolução. Também não era algo novo ou não debatido antes
de 1789. Desde antes da Revolução Francesa de 1789, no século XVI se tem obras
que enaltecem a condição feminina e que reivindicam o seu lugar de suma
importância na sociedade e na história. Citam-se exemplificativamente as obras de
Moderata Fonte, de Veneza, que escreveu Merito delee donee, publicada em 1600.
Ou ainda, Lucrécia Marinelli, La nobilitá e léccelenza delle donne, de 1601. La tirania
partena, de Arcângela Tarabotti, publicada em 1654. Thomas Hobbes fala caráter
29
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convencional da dominação do homem sobre a mulher em Elements of law, de 1640
e em que pondera que as diferenciações entre homens e mulheres eram artificiais30.
Na Revolução Francesa destacaram-se (inclusive a cabeça foi destacada do
pescoço) Olympe de Gouges, uma das autoras da Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne, morta em 03 de março de 1793, e bem assim Condorcet,
que questionava em nome de que princípio ou direito se negavam às mulheres as
funções públicas, se a assembléia objetivava aos direitos do povo e as mulheres
faziam parte dele. Condorcet defendia uma igualdade natural entre homens e
mulheres.31 (...) a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã não sensibilizou os
detentores do poder francês, tendo, ao revés, sido Olympe de Gouges condenada à
morte e guilhotinada em 07 de novembro de 1793, sob a acusação de subverter a

sexo para imiscuirprocurador

Chaumette,

o pelo
ao

anunciar

sua

condenação,

determinada

por

Robespierre32.
As mulheres participaram efetivamente da Revolução. De fato houve
insurgência contra a posição social, familiar e jurídica que ocupavam no século XIX.
Mas a Revolução Francesa não foi muito favorável, uma vez que foram mantidas as
incapacidades das mulheres (artificiosamente impostas). Não exercia a mulher
funções públicas, não exercia o direito de voto, não era elegível. Não houve
mulheres nas assembléias revolucionárias33 , em que pese as mulheres do mercado
de peixe de Paris tenham realizado a famosa marcha de cinco de outubro de 1789,
por exemplo quando uma multidão de mulheres marchara de Paris até Versalhes.
No dia seis elas invadiram o Palácio de Versalhes e obrigaram o Rei Luis XVI a
voltar, ele e sua família, para o Palácio das Tulherias, em Paris, onde seria colocado
sob vigilância popular. Tem-se, pois, a ponderação de que a participação das

30
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mulheres na Revolução Francesa não foi pontual, mas estrutural34 , pese não se lhe
tenham reservado a isonomia.
Nada obstante, a Revolução Francesa, se não cuidou das diferenças entre
homens e mulheres passando ao largo da questão ou afincando a ideia da
la
deve tornar-se agradável ao homem ao invés de provocá-lo"), acabou sendo o
embrião para os questionamentos acerca dessas diferenças, e incutiu no coração
das pessoas a crítica, a indagação política35.
Ainda que houvesse apoio popular, a revolução foi burguesa, e em prol da
burguesia. Para aquele momento histórico, não interessavam os direitos civis das
36

de então, não se compreendia a mulher ou a

necessidade de reconhecimento da mulher.
De qualquer forma, não mais o poder se fundava na divindade, mas na Lei, ou
melhor, num princípio de constitucionalismo, já que nessa fase a ideia primordial era
a de que o Estado (ou governante) também se submetesse à legalidade. E, sem
dúvida, a Revolução é também marco para os direitos da mulher. Conquanto as
revolucionárias não tivessem sucesso na luta do reconhecimento de seus direitos,
suas vozes fizeram eco nos anos e séculos que estavam a porvir e influenciaram
trabalhos de Mary Wollstonecraft37 e também as ideias de Charles Fourier,
publicadas a partir de 1830. As ideias não desprezavam os fatores econômicos que
impunham a participação da mulher (e até das crianças) na formação da renda e na
participação dos meios de produção. O auge da revolução industrial reclamava
braços e vontade.
Inegável que isso tudo fez nascer o constitucionalismo e a limitação do poder
do Estado. Essa ideia é em si um salto sem precedentes. Se outrora o poder era
conferido por uma divindade, com onipotência, inclusive, passou a se reconhecer o
poder como sendo do povo.

34
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razão iluminista que acreditava ser possível, através de um documento escrito
(produto da razão), organizar o mundo e realizar um projecto de conformação
38

.

Para constitucionalismo, mesmo que o conceito que será empregado seja
nessa fase anacrônico com a teoria jurídica até então concebida, a ideia é (será) a
de um fenômeno jurídico e social que colimará em um sistema que estabelece
direitos jurídicos individuais que o legislador dominante não tem o poder de anular
ou comprometer. E que respeitará, promoverá os direitos fundamentais39. A
abrangência ou reconhecimento destes direitos fundamentais
igualdade

notadamente a

é que cambiará segundo a evolução do próprio Estado e do fenômeno
40

.

ESTADO LIBERAL
Os modelos históricos de Estado de Direito referenciam as gerações dos
direitos humanos. Estados liberais, sociais ou democráticos, respectivamente,
segundo a postura que assumem em relação aos direitos econômicos, sociais e
culturais: alheamento, estímulo ou efetivação.41 É o que se observará também com a
igualdade, para a qual se identificam grandezas distintas, segundo os modelos de
Estado.
A perspectiva histórica situa a evolução dos direitos fundamentais segundo a
evolução dos chamados tipos de Estado42. As modificações dos paradigmas e
(novas[?]) necessidades sociais43 imbuídas dos pensamentos renascentistas fazem
exsurgir desse contexto revolucionário o Estado Liberal.
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As bases do Estado Liberal provêm dos argumentos de Locke, para quem a
questão dos direitos humanos se dá em função da propriedade44 . Esta é que iria
sedimentar, proteger e assegurar o produto das liberdades, do exercício da
autonomia e do trabalho humano. Fácil a ilação de que isso atendia aos objetivos de
quem procurava aumentar capital.
A Constituição do Estado Liberal é a Constituição da legalidade. Daí que a
igualdade, nesse ponto, é

e nem poderia deixar de ser

a igualdade meramente

formal.
Veja-se que a interpretação primeira desse direito geral de igualdade, de
início, traduziu-se no sentido de um dever de igualdade na aplicação do direito, o
que implicava na vinculação apenas dos órgãos de aplicação do direito, mas não na
vinculação do legislador45. Este poderia ou criar discriminações conforme lhe
aprouvesse, desde que as normas discriminatórias fossem observadas em todos os
casos abrangidos por seu suporte fático.
Ocorre que também o legislador está sempre e sempre vinculado aos demais
direitos fundamentais previstos em Constituição, de modo que o direito de igualdade
não se espraia apenas na aplicação do direito, como também na criação do direito46.
Os pensadores franceses e os liberais posteriores eram republicanos, no
sentido americano e francês do termo, todavia não eram democratas (no sentido
atual), já que desconfiavam da plebe47 e procuravam que a gestão da sociedade
permanecesse nas mãos de sanior pars composta por cidadãos respeitáveis48. Os
direitos reconhecidos com as Revoluções americana e francesa pretendiam fixar
uma esfera de autonomia pessoal refratária às expansões do Poder e em que não
despontava qualquer preocupação com desigualdades sociais

o paradigma de

49

titularidade é o homem individualmente considerado .
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Se todos são iguais perante a lei

princípio geral de igualdade

basta que se

estabeleça de forma universal que todas as pessoas que se encontrem nas mesmas
circunstâncias ou que tenham as mesmas características recebam o mesmo
tratamento jurídico. Ocorre que essa interpretação é vazia de conteúdo. Não há
indicação de quais as características que devam ser consideradas e nem mesmo
quais circunstâncias. A se limitar a compreensão a este nível universalizante se
permite que qualquer fator de diferenciação seja utilizado pelo legislador sem
afrontar o primado da igualdade. Com força, poderia ser utilizado um fator de
igualdade econômico

tal lei vale para pessoas com renda superior ou inferior a um

índice preestabelecido; ou ainda censitário, tal lei vale para pessoas de idade
superior ou inferior a cinco anos; ou de gênero, etnia ou mesmo qualquer outro eleito
pelo legislador.
Alexy50 pondera bem isso ao escrever que:

Se o enunciado geral de igualdade se limitasse ao postulado de uma práxis
decisória universalizante, o legislador poderia, sem violá-lo, realizar
qualquer discriminação, desde que sob a forma de uma norma universal, o
que é sempre possível. A partir dessa interpretação, a legislação nazista
sobre os judeus não violaria o enuncia

Afinal, a ordem social é um produto criado, e não transmitido. A sociedade é
uma criação da vontade política51. Daí que todos sejam iguais e daí que seja um
direito fundamental todos terem o mesmo tratamento do Estado, sem favorecimentos
ou distinções. A sociedade produz indivíduos semelhantes, mas não iguais. O que é
universal é um direito geral, como enuncia o primeiro artigo da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão de 178952

cem

Dentro desta premissa inicial, de que forçosamente há desigualdades naturais
entre os homens, e de que é desejável que estas desigualdades sejam, por assim
dizer, aplainadas, é que se pode concluir que todos devem ser tratados igualmente.
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Retornando, o germe do Direito de Igualdade exsurge dentro de uma ótica de
que o exercício das liberdades pressupõe a igualdade dos seus titulares53.
Aqui, tem-se o direito de igualdade em seu aspecto limitador da atuação
Estatal. Porque inserida dentro do Estado Liberal, para efeito de compreensão da

.
Impera, pois, na origem, uma limitação ao Estado, que proporciona apenas
um conceito formal de igualdade. Nessa linha, cito Touraine54:

Este modelo clásico de sociedad produce indivíduos similares pero no
iguales; se contrapone directamente com el modelo que asocia igualdad y
diferencia, ... En efecto, lo que es universal es un derecho general e incluso
natural, como enuncia El primer articulo de la Declaración de los derechos
libres e igu

E, em Bonavides55:

Dentro da Sociedade liberal, os direitos fundamentais eram os direitos da
liberdade, traçados segundo uma imagem isolante e individualista,
pertinente à liberdade pessoal, à propriedade, à inviolabilidade do domicílio
e da correspondência, às liberdades de opinião, assembléia, reunião e
crença religiosa, entre outras.

E, novamente com Touraine56, uma crítica a esta grandeza de igualdade
que, digadireitos civis é facilmente combinada com a desigualdade de situações sociais e uma
forte dominação de classe, como a redução à escravatura, ou aniquilação dos
colonizados ou exercício de um poder sobre a mulher a ponte de lhe serem negados
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Para ser breve na condução da linha histórica

e sempre com ênfase na

peculiaridade sociológica como um dos principais fomentadores das alterações do
Direito, que é fruto de uma história que pode ser recortada no tempo de acordo com
o olhar que sobre ela for lançado e relatada segundo a ótica que se queira57 , a
concepção Liberal do Estado se mostrou deveras insuficiente. Os conflitos passam a
inserir um novo protagonista, o proletariado e os conflitos sociais forçam novas
modificações jurídicas, que colimam no Estado Social, em que as liberdades
negativas em face do Estado darão lugar à intervenção estatal.
No campo da filosofia, atrelados à metafísica e à filosofia da consciência, o
positivismo grassa58.

ESTADO SOCIAL
Na evolução e consequente multiplicação de direitos, orientados pelo
aumento de bens considerados merecedores de tutela e porque o homem deixa de
ser considerado abstratamente e cada vez mais é entendido dentro de sua
especificidade, tanto individual, como de grupo, além da simples ingerência negativa
do Estado (ou não ingerência, se preferir), advém novo reclamo de atividade estatal
para cumprir com aquela citada empírica finalidade de promoção do bem comum.

para a manutenção da ordem vigente e da própria burguesia.
As pressões decorrentes da industrialização em marcha, o impacto do
crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no interior da
sociedade, gerou reivindicações que impunham ao Estado um papel ativo na
realização

da

justiça

social.

Uma

nova

compreensão

do

relacionamento

Estado/sociedade levou os Poderes Públicos a assumir o deve de operar para que a
sociedade lograsse superar as suas angústias estruturais.
Consequentemente, uma nova pretora de direitos ganhou espaço no catálogo
dos direitos fundamentais, não mais pretendendo que o absenteísmo estatal, todavia

57

PIAZZETA, Naele Ochoa. O princípio da igualdade no Direito Penal. Uma abordagem de gênero. Porto Alegre
: Livraria do Advogado, 2001. p. 25
58
Hans Kelsen e a sua Teoria Pura do Direito são os paradigmas teóricos e filosóficos.

32

prestações positivas. Esses direitos de segunda geração intentam a liberdade real e
igual mediante ação corretivo dos poderes Públicos59.
O Estado Social se inaugura com as Constituições do México (1917) e a de
Weimar (1919), a demonstrar que os problemas do início do século XX foram os
problemas desse Estado Social fundado em raízes filosóficas positivistas.60 Depois,
Constituição a Constituição Espanhola, em 1931. No Brasil, a primeira Constituição a
adotar esses direitos prestacionais, foi a Constituição de 1.934, no que foi seguida
pelas posteriores61.
A Constituição desse novo paradigma de Estado, o Estado Social, mais do
que na legalidade, pauta-se na legitimidade. Os movimentos sociais, operários e
ideológicos do século XIX minaram as bases do Estado Liberal fundado na
legalidade estrita.
Conforme Bobbio62
fenômeno social. Ou, pelo menos, são também um fenômeno social: e, entre os
vários pontos de vista de onde podem ser examinados (filosófico, jurídico,

É em contexto realístico formado de lutas e movimentos que as alimentaram e
deram origem, que se encontram as condições para a produção dos direitos,
segundo as diversas realidades sociais complexas e contraditórias em si, de modo
que o desenvolvimento do Estado, então, e as modificações das exigências da
população, é que vetorizam o desenvolvimento do Direito63.
Relativo aos gêneros, é de se refletir que nada em termos de sociedade
surgiu por acaso. O discurso foi sendo formado e modificado de acordo com os
interesses predominantes64. Talvez, não haja ciência ou predisposição específica e
metodológica para obter-se um ou outro pensamento ou discurso. Quiçá, não haja
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consciência das modificações ou dos fatores que as levam concretizar. Mas elas
existem e não são obras do acaso.
As mulheres ingressaram em massa no mercado de trabalho65. Mas, não
rejeitaram as discriminações oriundas unicamente de seu sexo. Há um fator cultural
de que a mulher também é reprodutora dos estigmas discriminantes. Posto que a
mulher tenha adquirido identidade na machista cultura predominante, o mundo
imerso em sangue (diante das sucessivas guerras) lhe exige ingresso no mercado
de trabalho, mas ela exige direitos equiparados, civis e políticos.
Chama-se atenção que a mulher pretende igualdade de direitos em relação
aos homens, mas olvida-se de sua condição feminina. Ela pretende o mundo
masculino, mas não tinha se dado conta de que poderia, ao forçar o reconhecimento

Nos planos político, econômico e sociológico dessa fase de superação do
Estado Liberal, atingido determinado nível de desenvolvimento econômico e
tecnológico, as transformações sociais fizeram nascer novas necessidades a
reclamar intervenção do Estado, que outrora se procurou suprimir.
Os direitos sociais são então concebidos (reconhecidos), então, como
instrumentos destinados à efetivação da igualdade material, segundo o preceito de
que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de
sua desigualdade66.
O modelo clássico de igualdade se espalhou na Europa, mas, com a
67

desde o welfare state, os direitos civis foram se

transformando paulatinamente em direitos sociais e passou-se a combater a
desigualdade fática por meio da intervenção estatal na economia e políticas de
redistribuição de renda. A igualdade absoluta seria contrária à dignidade da pessoa
e à sua liberdade, como também, por certo, uma liberdade absoluta seria contrária à
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dignidade humana, à justiça e à igualdade, submetendo a maior parte da população
ao domínio de uma minoria econômica e/ou politicamente forte68.
Uma das críticas a esse modelo de intervenção estatal foi a criação da

A Crise Constitucional ocorre, então, com mais força, quando essa igualdade
substancial que promova a verdadeira justiça social não é suficientemente
alcançada pelo Estado. Não foi

e nem poderia ser

bastante a inserção da

igualdade dentro da concepção liberal. Com força, tem-se que a igualdade
meramente civil ou formal é direito fundamental de primeira geração, ao passo que a
igualdade material ou efetiva, porquanto exige intervenção estatal, é uma grandeza
de outra etapa evolutiva do direito, abarcando já os direitos sociais. Com vistas à
igualdade, é de Gilmar Mendes69
nessa segunda geração dos direitos fundamentais, a serem entendidos por direitos a
prestação e pelo reconhecimento de liberdades sociais

como a de sindicalização e

Em suma, no Estado social, o sentido do princípio da igualdade se contém na
sua significação como direito e como técnica. A tensão de poder se desloca para o
Poder Executivo, contudo, o traço positivista vai contribuir para pseudo legitimar uma
super posição do Estado.
Novamente com Touraine70, em tradução livre, cabe agregar que a chamada
igualdade de direito contra a desigualdade de fato não havia adquirido a força que
historicamente teve se não tivesse passado uma confiança absoluta no sentido de
uma evolução histórica natural. Quanto mais moderna uma sociedade, mais rápido
se modifica e transforma e atua sobre si mesma demolindo as barreiras e distâncias
sociais herdadas. Volta-se à razão em detrimento das tradições.
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Reconhece-se um direito geral de igualdade, que se destina a todos
indistintamente; e um direito específico de igualdade, que procura pontualmente criar
um fator de equalização71.
Um direito geral de igualdade é traduzido pela expressão da primeira parte do
artigo 5º da Constituição Federal de 1988

Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza.
Nessa quadra, a igualdade a ser reclamada já ultrapassa a igualdade
genérica. Quer pretender a igualdade específica, aquela obtida não da abstenção do

Desta concepção é que se alcança a ideia de que a igualdade não pode ser
apenas quanto à forma das leis, mas também quanto ao seu conteúdo, ou seja,
também deve alcançar o seu aspecto material, já que os desiguais devem ser
tratados desigualmente. Ultrapassa a mera igualdade civil e passa reclamar
materialidade na efetivação do direito. Essa materialidade, no entanto, é de cunho
individualista (ou classista), e reclama uma atuação estatal, porém permite (ou veio
permitir) que regimes autoritários fincassem no Direito posto em nome desse bem
estar coletivo governos que além de não terem promovido as promessas da
modernidade, promoveram uma espoliação do Estado pelas classes já abastadas72.
A promessa de que o Estado seria o promotor de justiça inflou seus poderes e deu
fundamento ao Fascismo, e a diversos regimes totalitários, ressaltando que no Brasil
(e na América Latina em geral) não se promoveu o chamado welfare state73.
Se a igualdade civil é produto da Revolução Francesa de 1789, apenas com
Marx é que o conceito ganha uma dimensão material ou econômica, a ponto de
abalar as próprias estruturas do Estado Moderno74. Conforme Mendes, referindo-se
-se que a efetivação dos direitos
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sociais demanda investimento estatal, muito mais que solidariedade, que não é algo
que se possa impor às mentes e corações egoístas75. Bobbio76 pondera:

Enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado
e, portanto, com o objetivo de limitar o poder , os direitos sociais exigem,
para sua realização prática, ou seja, para a passagem da declaração
puramente verbal à sua proteção efetiva, precisamente o contrário, isto é, a
ampliação dos poderes do Estado.

Contudo, há de se atentar para um erro de pensamento. Os direitos sociais,
com efeito, não são meio de corrigir injustiças e nem são subsidiários de outros
direitos. Direitos sociais

igualdade material e liberdade real

exercem posição e

função que incorporam aos direitos humanos uma dimensão necessariamente
social, retirando-

-lhe de caráter de exigência

moral como condição da sua normatividade. Denuncia Bonavides77:

Houve, porém, depois do nascimento dos direitos sociais, um grave erro
constitucional de ordem interpretativa, que consistiu na oposição frontal dos
dois direitos, como se eles fossem excludentes, como se a realização social
dos direitos do Homem, reforçando o valor Sociedade e inferiorizando o
valor indivíduo, importasse necessariamente uma servidão da Sociedade ao
Estado, uma capitulação do princípio da liberdade ao princípio da igualdade,
ou, ainda, uma alienação completa do Homem a fins e interesses estranhos
ao círculo mais íntimo e autônomo de sua personalidade, que ficava, assim,
desfigurada e marginalizada.

Tanto o Estado Liberal como o Estado Social se mostraram inadequados para
atender e resolver os mutantes conflitos sociais
aceleradas. O Estado Social

e as mutações são cada vez mais

e sua má compreensão

superação do paradigma do sujeito assujeitador

78

o positivismo e não

permitiram gritantes horrores.

Basta ver que o século XX foi marcado por formidável crescimento tecnológico e
científico que, contudo, não foi aplicado de maneira a propiciar melhor qualidade de
vida na maior parte do planeta. Entrementes, ao mesmo tempo foi marcado por
revoluções, guerras, extermínio, fome e exclusão social.
75

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 760
76
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova Ed. Rio de Janeiro :
Elsevier, 2004. p. 67.
77
BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta, 2ª edição São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 184
78
STRECK, Lenio Luiz. O que é isto decido conforme minha consciência? Porto Alegre : Livraria do
Advogado Editora, 2010. O autor neste texto enfatiza a diferença das formas de neopositivismo e póspositivismo denunciando que não há superação do positivismo em várias manifestações que se afirmam póspositivistas, mas apenas novas roupagens. Também afirma que o positivismo e os neopositivismos
possibilitou as duas grandes guerras fracassando, portanto, como teoria de direito.

37

No entanto, há que se ter um pouco de cuidado. Até porque nos conflitos
entre as classes que marcou, por assim dizer, a formação e desenvolvimento do
Estado Social, a tônica acabou sendo o poder mais do que o bem estar. De se ver,
como bem assinalado, que, da possibilidade de os empregados se debelarem contra
os patrões, mas sem força de serem atores da transformação, que ficaria a cabo de
intelectuais a serviço da burguesia, povo, capital ou quem melhor operasse os
fatores de poder, os movimentos revolucionários transmudaram-se em autoritários
tão logo assumiram o poder. Embebidos do convencimento dos ideais que lhes
levam ao poder, não tem condições de reconhecer as minorias, sobre as quais se
faz enorme pressão de inclusão na maioria. Essa política atua como eliminação79.

1.3.1 O gênero feminino na fase da igualdade de segunda grandeza
Após as duas grandes guerras, principalmente a II Guerra Mundial (19391945), as mulheres foram chamadas a ocupar cargos e chefia familiar que até então
estavam destinados aos homens, que foram chamados aos campos de batalha. Viuse capaz dessas atividades, mesmo que os bens e a sociedade estivessem
destinadas e tivessem sido produzidas sem a participação da mulher. A força da
cultura é tão significativa que o clichê do papel feminino encerrava a mulher dentro
de limites previamente fixados. A igualdade existente entre homens e mulheres,
mesmo no Estado Social, é meramente formal, uma vez que se segue esperando
delas a submissão, a dependência, a falta de competitividade, pois tais condutas
forma sendo reforçadas ao longo do tempo como características propriamente
femininas.
O gênero está subordinado ao papel, e as expectativas do papel são
concebidas como a mais pura expressão das fontes biológicas do gênero80.
Então, a partir da década de 60, a mulher reivindica mais que a emancipação.
Reivindica a libertação. Isso porque se reconhece como identidade diferente da do
homem. A igualdade extraída de valores masculinos já não bastava a essa nova
mulher, que percebe a sua alteridade e apresenta novos valores extraídos de sua
ótica feminina. Então, o novo confronta com o velho.
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Para se ter uma ideia, o Código Civil de 1916 preconizava que a mulher
ido. Essa situação
apenas foi alterada no ano 1962, pela Lei 4.12181.
À medida que os entraves sociais e econômicos para a participação da
mulher caiam, reforçavam-se os constrangimentos ideológicos. A nova esposa, mais
independente, continua dedicada ao lar. A maternidade ganha ares de profissão e a
mulher passa a transmitir os valores da sociedade aos filhos, preparando-os para
desempenhar o seu papel. A própria mulher é a reprodutora da ideologia dominante
e dos estereótipos sexuais, dos quais é a própria vítima82, mas já há um incipiente
fator de reconhecimento e valorização de si própria.

1.3.2 Uma brevíssima consideração especulativa acerca das exigências da
globalização democracia e neoliberalismo
A inserção desse tópico é necessária à compreensão de que os fatores de
poder e de produção alicerçam as modificações dos direitos fundamentais. Assim o
foi com o Estado Liberal, assim o foi no Estado Social, e assim o é, nesta fase em
que o poder de pulveriza e despersonaliza em um ser etéreo e vago. O mercado, o
lucro, o contrato. Dentro da proposta inicial, prossegue-se na observância dos
fatores históricos e sociológicos, tanto de aspectos políticos, econômicos e jurídicos.
Há que se ter em mente que a sequência, sucessão, confluência e concomitância de
fatores econômicos e sociais não é linear83.
As

fronteiras

se

abrem

a

interesses

transnacionais.

Os

grandes

conglomerados e as grandes empresas são mais poderosas do que os países. As
guerras são travadas em novos níveis. Multifacetado fenômeno de globalização que
faz de todos consumidores e necessariamente incluídos em um círculo de consumo

A segunda metade do século XX, forte a partir dos anos 80, mostra um novo
fenômeno, de mundialização, de globalização.
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E o que se convencionou chamar neoliberalismo encontrou nos anos 80 do
século passado, a partir de R. Reagan nos Estados Unidos da América e de
Margaret Thatcher, na Inglaterra, estrada aberta e limpa para sua propulsão. E,
coincidentemente, nesse mesmo período no Brasil há a redemocratização após o
84

, uma dos fatores positivos do neoliberalismo teria sido,

em nível mundial, o crescimento dos regimes democráticos denunciando que o
welfare state promovera o aumento das diferenças sociais, xenofobia e exclusão,
paradoxalmente. O mercado exige consumidores, o que reclama fronteiras e
mercados abertos.
De Belloso85:

El término neoliberalismo se ha impuesto como novedad en contextos
políticos, sociales y académicos así como en los medios de comunicación.
Sin embargo, una articulación teórica neoliberal ya estaba acuñada en los
principales ámbitos teóricos de lo social hace décadas. Frente al
protagonismo del Estado y "lo social", en su discurso se reivindican las
bendiciones del laissez faire como las únicas capaces de hacer posible la
continuidad del desarrollo, del capitalismo y de la libertad.

Até mesmo a ideia de democracia como atualmente se apresenta pode ser
vista como um produto do neoliberalismo e dos reclamos do mundo de consumo,
conforme Touraine86. Isso pode reduzir a democracia atual a um mero atributo da
modernização econômica já realizada.
Esse novo contexto político e econômico passa a marcar a transição da
segunda grandeza de igualdade para outra que lhe exige um fundamento
democrático, mas que ocorre em um chamado neoliberalismo econômico e político.
Mesmo que se possa dizer que a democracia é exigência do mercado (e
assim da globalização), é na globalização que as desigualdades se evidenciaram,
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bem como a corrupção, toda a sorte de exploração e violação da dignidade da
pessoa humana87.
A globalização não é um fenômeno linear, senão, multifacetado e
determinado em diversos níveis pelas mais diversas formas de interação humana. O
entendimento dela, portanto, exige uma sofisticada teoria que propicie a formulação
de políticas públicas capazes de atender às exigências sociais.
Seja no campo econômico, cultural, científico, jurídico, ambiental, há uma
reunião de resultados da ciência e da tecnologia (há uma civilização tecnocientífica).
Um dos motores da globalização é o progresso científico e tecnológico. Também os
diferentes níveis de acesso ao poder, entendido o poder como sendo a capacidade
de se obter bem aparente e futuro. A globalização se desenvolve em processo em
que as relações interpessoais são assimétricas, tanto no acesso às redes globais
como na distribuição de infraestruturas sociais e econômicas. Esse sistema
assimétrico produz efeitos sociais indesejáveis.
As multinacionais geraram um fator de desestabilização social e política. Elas
se integram nas regiões em que atuam com políticas próprias independentes
daquelas implantadas pelo poder instalado dessas regiões, seja ou não ele
democrático. Logo, a autonomia dos governos fica constrangida pelo poder
econômico sem representatividade, pondo em risco a conquista da representação
política.
Uma nova orientação política pode ser conferida não pelos Estados
Nacionais, ou pelos governos, ou mesmo pelos povos, mas pelo poder de fato das

autônomo, independente e, por vezes, mais poderoso do que o próprio poder
político.
As influências da globalização se estendem ao direito, v.g. a legislação
interna dos mais variados Estados que precisam se inserir nas exigências
internacionais ou de mercado. Mais, vide a dinâmica das alterações legislativas. A
vontade outrora autônoma do Estado também hoje está limitada por acordos e
organizações internacionais. O locus do poder se desloca da soberania nacional
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para as mais diversas espécies de agências internacionais, que procuram adequar
os sistemas nacionais às exigências da própria globalização.
O Estado nacional passa a se inserir como parte de um sistema global e
regional, complexo e com diferentes níveis. O fator real de poder se desloca para a
empresa internacional e para o estado-nação.
O Estado nacional situa-se como parte de um sistema global e regional, e
ainda que não se lhe tenha suprimido a autoridade política, há profunda alteração
dos níveis de sua autonomia e soberania. As relações objetivas de poder
contribuíram para a formação de um sistema internacional em que a lealdade
(subordinação) não mais é ao senhor-igreja, mas ao Estado

Empresa

multinacional88.
Evidentemente que ao fenômeno interessa o fator neoliberal, incondizente
com regimes autoritários ou em que não se possa haver mobilidade tanto mais ágil
como a reclamada pelo mercado.
Na globalização, no neoliberalismo, o Estado é promovedor de políticas de
interesses de mercado. E a questão da democracia é crucial, justamente por
propiciar o questionamento acerca das intervenções. Afinal:

¿De qué sirve hablar aún de democracia em um país que no sería sino um
conjunto de comunidades ligadas entre si solo per El mercado y por otros
sistemas de regulacion? Y por qué hablar aun en este caso de sistemas
políticos?¿Como impedir la segregación, El racismo y la agresión? ¿De qué
modo, para ser más precisos, evitar que los patrones y los usuarios de los
mercados constituyan un aparato de dominación al cual se someterían las
comunidades, reducidas por entero al estatuto de minorías? Es preciso para
podamos vivir junto reconociendo y tutelando la diversidad de los intereses,
que se tengan convicciones y creencias, que cada identidad personal o
colectiva particular lleve en si una orientación universal, en consonancia con
la inspiración general Del pensamiento democrático tal como lo He definido
en muchas ocasiones. El debate principal confluye sobre la naturaleza de
esta orientación universal y la respuesta dada a tal cuestión informa
89
directamente la Idea que tenemos de democracia .

Barreto90 afirma que é o mundo globalizado que deve se ajustar à
democracia. Contudo, a própria democracia é benéfica à globalização. O que o autor
88
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lança bem é no sentido de que a globalização não pode justificar ou acarretar a
desfuncionalidade do Estado. O que não pode ser olvidado nessa possibilidade
democrática é que o Estado precisa fazer voltar sua atuação a fatores de
cumprimento das promessas de modernidade. Não mais como promovedor absoluto,
mas como garantidor das possibilidades dos cidadãos, ou seja, como equalizador,
porque a promoção da justiça exige a igualdade.
Sobre a democracia como produto da globalização também discorre Moraes
da Rosa91, ainda que afirme uma artificiosa e inteligente medida de convencimento
no sentido de reconhecer a possibilidade da democracia apenas no capitalismo.
Deve combater três níveis de violência92: a) a falta de segurança e de
liberdade (Estado de Direito contra a violência física e o arbítrio); b) a resposta à
desigualdade política alicerçando liberdade e democracia; c) a pobreza, mediante
esquemas de socialidade.
O Estado não é mais de preponderância absoluta, mesmo em países em que
não se efetivaram as promessas da modernidade e o bem estar social pretendido
pelo Estado Social ou Estado de Direito. Ocorre um fenômeno de redução da
influência do Poder Estatal. O Estado atua, mas em prol do mercado. De Belloso93:

A partir de entonces, por intervención del Estado en el dominio económico
se entienden tres modos de intervención: a) a través del poder de policía,
mediante leyes y actos administrativos, ejerciendo funciones de
fiscalización, de forma que el planeamiento será indicativo para el sector
privado y determinante para el sector público; b) mediante incentivos a la
iniciativa privada, estimulándolo con favores fiscales; c) en casos
excepcionales, el proprio Estado actuará empresarialmente en el sector.

Percebe-se uma imbricação entre a globalização, o neoliberalismo, a
democracia e até mesmo o pós-positivismo, ao menos no que se relaciona a
reinserção da ética no Direito.
Isso não é nem bom e nem ruim, apenas retrata que as transformações
sociais fizeram surgir reclamos imprevisíveis e inexequíveis antes delas próprias (as
91
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transformações), significando uma conexão entre as mudanças sociais e a aplicação
prática dos direitos fundamentais. Mais ainda. Demonstraram que os direitos sociais
não obtiveram êxito
94

por carecerem de um estado igualitário, ou, ao menos, que promovesse

certo nível de igualdade. Daí a igualdade ser tônica indispensável no Estado
Democrático de Direito, que vem em superação ao Estado Social.

ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO
A crença exacerbada no poder do conhecimento científico (frio e calculista),
decaiu junto com a derrota do nazi-fascismo, no século XX. É exatamente nesse
colapso de pensamentos, nessa crise de paradigmas, que o pós-positivismo, em um
valioso

ímpeto

de

superação

científica,

exsurgiu.

Concomitantemente,

a

globalização. Ocorre, a partir de então, e sob os auspícios de uma nova vertente de
democracia, a reinserção da ética e da moral no Direito. Barroso95, conceitua que o
pósse incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da
chamada nova hermenêutica e a teori
O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia mais no
positivismo jurídico. A aproximação quase absoluta entre direito e norma e sua rígida
separação da ética não correspondiam ao estágio do processo civilizatório e às
ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade96.
Por outro lado, o discurso científico impregnara o Direito. Não se desejava o
retorno puro e simples ao jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos ou
metafísicos de uma razão subjetiva. Nesse contexto, o pós-positivismo não surge
com o ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do conhecimento
94
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convencional. Ele inicia sua trajetória guardando deferência relativa ao ordenamento
positivo, mas nele reintroduzindo as ideias de justiça e legitimidade97 .
Os direitos humanos deixaram de ser apenas teorias filosóficas, e passaram a
ser positivados por legisladores, ficando superada a fase em que coincidiam com
meras reivindicações políticas ou éticas98, característica que se observou no Estado
Social.
O constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos valores, uma
reaproximação entre ética e Direito. Não é a toa que a Democracia se insere como o
principal regime nos diversos Estados soberanos. Além de valor e ideário, também
passa a ser norma.
Não é gratuita ou vazia de significado a expressão Estado Democrático de
Direito. Isso deve ser entendido como uma terceira forma de Estado, que supera o
Liberal e o Social e que é intervencionista, porém limitado ao fator legitimador da
Democracia. É (ou deve ser) inclusivo. E mais, traduz comandos programáticos com

senão a Constituição.
A exclusão dos direitos sociais refletiu o predomínio de hermenêutica
constitucional que conflitou com os paradigmas políticos e jurídicos do Estado
Democrático de Direito99. Convém dar ênfase que o plus democrático é

de do poder. Sem ele, o poder se basta
em si. É solipsista, e de débil manutenção. Basta a constatação histórica do que
manteve e o que fez ruir os mais diversos regimes autoritários.
O ganho qualitativo do direito de igualdade ocorre quando o homem genérico
dá lugar à observância das especificidades da pessoa em seus diversos status
sociais com base em critérios objetivos de diferenciação a proteger, v.g., a mulher, o
idoso, as crianças, os doentes, etc.
97
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Bobbio100 disserta sobre isso:

Essa universalidade (ou indistinção, ou não-discriminação) na atribuição e
no eventual gozo dos direitos de liberdade não vale para os direitos sociais,
e nem mesmo para os direitos políticos, diante dos quais os indivíduos são
iguais só genericamente, mas não especificamente. [...]
É que a proteção destes últimos [referindo-se aos direitos sociais] requer
uma intervenção ativa do Estado, que não é requerida pela proteção dos
direitos de liberdade, produzindo aquela organização dos serviços públicos
de onde nasceu até mesmo uma nova forma de Estado, o Estado social.

Contra uma ingerência absoluta do Estado é que se sobrelevam os Direitos
Fundamentais

Individuais.

Contra

a

inércia,

é

que

surgem

os

Direitos

-se ao outro, e, se de um lado tem-se que o
aumento das liberdades acarreta prejuízo à atuação do Estado, de outro, o inverso é
ocorrente, de modo que a solução para o paradoxo seria a busca do controle e do
condicionamento do poder do Estado, através da construção de sistemas jurídicos
moldados por procedimentos democráticos participativos.
Concorda-se com Lenio Streck101
firme que esse atuar seja legítimo, constitucional102.
A questão que se coloca é aquela que redunda nos limites da atuação Estatal
na efetivação da igualdade e que, justamente vem a reclamar o imperativo
democrático.

intervenção do Estado, no entanto, com vista ao coletivo, ao humano enquanto tal, já

dar azo a subjetivismos (arbitrariedades).
Em relação ao princípio da igualdade, o plus democrático força o
reconhecimento das diferenças e é justamente na diferença entre os indivíduos que
repousa a igualdade. Igual é diferente de idêntico. A igualdade é uma relação que só
100
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pode ocorrer entre entidades distintas. É um princípio normativo. Um juízo de valor
que ocorre justamente porque se reconhecem as diferenças. Portanto, é um
desiderato, um objetivo, um artifício103.
Tanto a igualdade material como a igualdade substancial podem ser
compreendidas como sendo a igualdade nos direitos fundamentais. A igualdade
formal ou política é assegurada pelas garantias dos direitos de liberdade. A garantia
dos direitos sociais é que assegura a igualdade material. A primeira confere direitos
de diferença. A segunda, compensação das desigualdades. Na terceira, a igualdade
de nova grandeza, reconhecem-se as diferenças, o pluralismo, a universalidade de
cada um.
Reduzir a igualdade à mera pauta programática, submetida à reserva do
possível ou restrita à objetivação de um padrão mínimo social é um paradoxo
intransponível fora do Estado Democrático de Direito. Mais, a desigualdade
estrutural nada mais é do que a manifestação de uma injustiça contra a qual se deve
se levantar104.
A ideia de igualdade é contemplada e polêmica em qualquer área do
conhecimento, sob qualquer ótica e em qualquer perspectiva, seja histórica, política,
sociológica, estatística, antropológica, psicológica, etc. Em torno dela sempre há
disputa científica ou ideológica,105 daí, com maior razão é se reconhecer a
Democracia como indispensável.
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2. AS AÇÕES AFIRMATIVAS
Neste capítulo não se tratará das ações afirmativas em todos os seus
aspectos e nem se pretenderá uma abordagem aprofundada, senão quanto aos
pontos e tópicos pertinentes ao objetivo proposto que é a verificação da igualdade
de terceira grandeza e as diferenciações positivas em relação ao gênero, com vista
ao aspecto penal. Neste passo, a diferenciação entre ação afirmativa e
discriminação positiva106 também ficará relegada como de secundária importância.
O objetivo fulcral será a inserção das ações afirmativas no âmbito
constitucional e a ênfase no reclamo democrático sobre as medidas de diferenciação
com vista à justificativa de promoção da igualdade para mais além do que o mero
tratamento a melhor de determinado grupo ou categoria historicamente inferiorizado.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO RACIONAL
A Constituição Federal de 1988 contempla tanto a dimensão formal como
material da igualdade. Institui verdadeiro mandamento de igualdade e de tratamento
entre indivíduos e grupos a não ser que haja razões suficientes para a instituição de
um tratamento diferenciado, ao contrário da Constituição Norte Americana, que
explicitamente não contempla a diversidade de tratamento em favor de determinados
grupos107, em que pese ser a experiência estadounidense a base de partida para as
ações afirmativas em nível mundial.
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 é a de um Estado Democrático de
Direito e, como tal, é dirigente. Entender essa característica, no sentido de que as
normas programáticas que encerra apenas são condutores interpretativos, é minorar
(para não dizer suprimir) sua cogência.
O tratamento igualitário entre desiguais evidencia as desigualdades ao invés
de suavizá-las, de modo que também se pode concluir que tratamento desigual
entre os que forem desiguais é uma forma necessária de se promover a igualdade
desejada.
106
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Retomada a ideia de igualdade e justiça, ao Estado cabe, então, a promoção
de justiça com implementação das igualdades, para mais do que absenteísmo e com
o legitimador democrático. Assim, para que seja possível alcançar a igualdade
substancial muitas vezes é necessário que indivíduos socialmente inferiorizados
sejam favorecidos.
gualação, e
deve ter parâmetros bem definidos, objetivos delineados, políticas planejadas, sob
risco de que qualquer diferenciação seja considerada ilegítima. Aí, em nome da
obtenção da igualdade material, será possível a violação do princípio de forma
arbitrária.
Considera-se que justiça é igualdade, e de fato o é, mas como igualdade para
os iguais e não para todos. E considera-se também que a desigualdade pode ser
justa, e de fato o pode, mas não para todos, somente para os desiguais entre si108.
E, ainda, nas palavras de Alexy109:

A igualdade de todos em relação a todas as posições jurídicas não
produziria apenas normas incompatíveis com sua finalidade, sem sentido e
injustas; ela também eliminaria as condições para o exercício de
competência.

A investigação do princípio da igualdade, portanto, exige observar os diversos
fatores de desigualdade. Exige que se aborde quais fatores de desigualdade devam
ser suprimidos

já que a igualdade absoluta é impossível e inviável

e em que

intensidade, pois não se pode exigir que todos sejam tratados exatamente da
mesma forma ou que todos sejam ou devam ser iguais em todos os sentidos.
Para Robert Alexy110, a igualdade jurídica é um valor em si mesmo e que
encontra paralelismo com as liberdades negativas, ao passo que a igualdade fática
tem como pressuposto um ônus argumentativo. Para ele, portanto, a igualdade
jurídica prefere a igualdade fática. Argumento de crítica é que sempre seria
necessário um juízo de valor para a igualação e não haveria, destarte, escapatória
de uma preferência subjetiva para a obtenção de uma igualdade material. Para ele o
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princípio da igualdade seria uma norma prima facie, o que permitiria a sua não
aplicação ou conformação segundo uma conveniência do aplicador ou legislador111.
A máxima clássica de que o igual deve ser tratado igualmente e o desigual,
desigualmente, reclama que se delimitem os fatores de diferenciação ou equalização
de forma objetiva.
Não é, com efeito, uma igualdade absoluta o que o direito à igualdade
pretende, mas só excluir aquel
diversas de pessoas em cada âmbito) que, por não ser razoáveis, não estejam
justificadas,

tratando

substancialmente

igualmente

iguais e

os

feitos

desigualmente

e

os

circunstâncias

que

sejam

que

sejam

substancialmente

desiguais112.
Tanto na igualdade de segunda grandeza como para depois, na igualdade de
terceira grandeza. Esse é o desafio que permanece e tal qual a mitológica Hidra
vencida por Hércules, cujas cabeças decepadas cresciam em duplicação, é desafio
que se renova, já que constantes as mudanças sociais e as relações de
subordinação nas relações humanas.
O princípio de igualdade apenas é alcançado plenamente se atrelado a um
feixe de direitos subjetivos com as estruturas mais variadas, às vezes impondo uma
abstenção do Estado, às vezes, uma atuação positiva.
Esta atuação positiva seria no sentido de promover a igualdade fática que
demanda, contudo, um ônus argumentativo que a igualdade jurídica já traz em si
mesma. Os limites desse ônus são os da arbitrariedade. Será arbitrário o tratamento
desigual que não carrega em si uma razão fundamental que obrigue ou autorize a
promoção da igualdade fática com sacrifício da igualdade jurídica113.
A atuação Estatal em todos os seus níveis
privadas

e até mesmo nas relações

não pode prescindir, pois, da construção de uma sociedade justa e

solidária, da erradicação da pobreza e da marginalização, da redução de
desigualdades sociais e regionais, da promoção do bem de todos sem preconceitos,
110
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da promoção dos direitos sociais da educação, saúde, trabalho, lazer, segurança,
previdência... e mesmo na comunicação social, com a veiculação das culturas
regionais na produção e radiodifusão sonora e televisiva114.
Por vezes, são necessários os reconhecimentos e até mesmo garantia de
tratamento não isonômico. Essas diferenciações poderão ou não ser legítimas,
desde que analisadas objetivamente à luz da Constituição Federal e, com ênfase, no
afinal, como afirma Touraine115

A igualdade estabeleceria, conforme Bellintani116, premissas de que:

a) todos sejam naturalmente iguais; b) a igualdade é a essência da justiça;
c) a igualdade pressupõe a comparação e não tem sentido entre coisas não
comparáveis; d) a igualdade obriga tratar igualmente o igual, desigualmente
o desigual; e) a igualdade é a base da democracia; f) a igualdade não é
necessariamente aritmética, podendo (e devendo), em certos casos, ser
geométrica; g) a igualdade contém uma componente de adequação às
situações e aos fins; h) a igualdade implica a participação das
oportunidades.

A igualdade formal nem sempre se traduz em igualdade real, sendo
necessárias medidas de consecução dessa igualdade de cunho material 117. Então,
são legítimos, em tese, os tratamentos diferenciados com vista a promoção da
igualdade que implique na conferência de iguais oportunidades, e nisso, em síntese,
repousa a chamada ação afirmativa118.

2.2 HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO
No contexto do Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais em
sua grandeza total e absoluta devem ser providos pelo Estado e até por um corolário
lógico. A se partir da premissa de que a Constituição Feder
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negar eficácia aos imperativos dirigentes de efetivação dos direitos fundamentais vai
de encontro à própria natureza do Estado advindo da Constituição.
Nesse sentido, é imperativa a promoção da igualdade pelo Estado. Isso vai
além da igualdade formal ou meramente material das primeira e segunda grandeza
do princípio. Tange à terceira grandeza em que é possível o tratamento diferenciado,
em havendo um legitimador, o cumprimento do ônus argumentativo dito por Alexy119.
Pertinente a ponderação do Ministro Joaquim Barbosa120:

Em algumas situações especiais, porém, o tratamento discriminatório é
chancelado pelo Direito. São situações em que a discriminação se reveste
do caráter de inevitabilidade, seja em razão das exigências especiais do tipo
de atividade, que exclui por princípio e com boa dose de razoabilidade
certas categorias de pessoas, seja em função de características pessoais
das pessoas envolvidas.

Em princípio, nenhuma discriminação intencional é legítima. Todavia, há
casos, como afirmado, que tais são possíveis. Para o atendimento do desiderato do
Estado Democrático de Direito, são necessárias.
Vale mencionar as diferenciações de emprego, como no caso de trabalhos
em que é legítimo o afastamento das mulheres de certas funções nas forças
armadas,

por

exemplo,

ou,

em

favorecimento

de

grupos

historicamente

discriminados, quando a igualdade meramente formal lhes seria neutra121. São as
discriminações positivas, ou ações afirmativas122.
As ações afirmativas tiveram sua gênese nos Estados Unidos da América e
com o escopo de implementar a inclusão social de categorias subjugadas
historicamente por motivos de etnia, sexo ou origem social123.
Não há consenso sobre as ações afirmativas ou discriminações positivas,
mesmo nos países em que a doutrina e a jurisprudência tenham se aprofundado
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sobre o tema. Há fervorosos defensores, como igualmente, fervorosos críticos
destas medidas que visam à igualdade material por meio de diferenciação de
tratamento jurídico. Os debates tanto ganham contornos jurídicos como ideológicos
e manifesta-se também como um fenômeno sociológico que expressa a política que
determinado Estado elege sobre o tema124.
Até a terminologia desses artifícios de obtenção de igualdade substancial às
vezes em detrimento da igualdade jurídica gera controvérsia e não raro carrega em
si um soar pejorativo, conforme Alexy125. Dizer que houve discriminação, tanto
positiva como negativa, traz a ideia de prejuízo a determinados entes em benefício
de outros. O próprio termo discriminação tem conotação negativa126. Há quem
entenda de forma diferente, como Bellintani127, que é categórica ao afirmar inexistir
qualquer conotação pejorativa ou negativa na utilização do termo discriminação.
Mesmo que se possa concordar que distinguir não tenha nada de negativo, se
o escopo for a promoção da igualdade (e é ou deve ser), destacar os fatores de
distinção pode gerar sim tanto humilhação para aquele que é favorecido
seria igualação

e isso não

como pode gerar a sensação de perda e prejuízo para quem não o

seja. A terminologia, inclusive, pode contribuir para a aceitação ou não das medidas.

fato de ser negro é alg

128

.

Daí porque Rios129 prefere o termo ação afirmativa, mesmo porque as ações
afirmativas seriam medidas profiláticas, e assim preventivas, diante de desvantagem
experimentada por certos grupos, pelas mais diversas formas de preconceito.
A ação afirmativa é uma renúncia à neutralidade do Estado Liberal. É uma
convocação a gerar e promover a igualdade substancial nos diversos níveis de
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atuação. Não somente pelo Poder Judiciário, mas pelo Executivo e pelo Legislativo,
igualmente. A limitação é a de imperativo democrático, ou seja, não pode contemplar
a arbitrariedade. O tratamento desigual no afã de se obter justamente o oposto,
desde que atendidos pressupostos de democracia, é legitimado na Constituição
Federal de 1988.
Pode-se conceituar as ações afirmativas conforme Sell130:

A ação afirmativa consiste numa série de medidas destinadas a corrigir uma
forma específica de desigualdade de oportunidades sociais: aquela que
parece estar associada a determinadas características biológicas (como
raça e sexo) ou sociológicas (como etnia e religião), que marcam a
identidade de certos grupos na sociedade.

A ação afirmativa é, então, conceituada por Rios131:

[...] o uso deliberado de critérios raciais, étnicos ou sexuais com o propósito
específico de beneficiar um grupo em situação de desvantagem prévia ou
de exclusão, em virtude de sua respectiva condição racial, étnica ou sexual.

Com força, não se trata simplesmente de beneficiar algum grupo inferiorizado,
mas promovê-lo. As ações afirmativas objetivam, não a um tratamento diferenciado
conforme o grau de desigualdade, mas ao combate à discriminação por meio de
medidas especiais, em face de situação de desvantagem ou exclusão, alterando os
efeitos das práticas de discriminação. Reclamam, pois, a criação da igualdade
fática132.
Objetiva-se superar a igualdade formal e inserir um grupo historicamente
discriminado no processo democrático, superando a neutralidade das leis e, ainda,
atendendo a um imperativo do próprio Estado Democrático de Direito, considerando
as realidades históricas, sociais e culturais para que não se perpetue a
desigualdade.
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Conforme Joaquim Barbosa133:

Em suma, cuida-se de dar tratamento preferencial, favorável, àqueles que
historicamente foram marginalizados, de sorte a colocá-los em um nível de
competição similar ao daqueles que historicamente se beneficiaram de sua
exclusão.

Esse comando para promoção da igualdade substancial alcança o Estado em
todos os seus níveis. E também alcança a ordem privada, já que o cumprimento
constitucional é imperativo a todos.
De longe, a atuação não pode se revestir em paternalismo (ou populismo). As
ações afirmativas, como são uma flexibilização da igualdade formal para a obtenção
da igualdade material, imprescindem de efetivamente transformar, incluir as minorias
sem lhes caçar a identidade. Devem ter um papel transformador.
Esse papel transformador perpassa o Poder (função) Legislativo, o Poder
(função) Executivo e também o Poder (função) Judiciário, até porque para este se
evidencia o deslocamento da tensão do não cumprimento de vários imperativos
Constitucionais134.
Para o Executivo, há um imperativo de políticas públicas. Por vezes, e muitas
vezes, será por meio de planejamento e efetivação de políticas que se obterá a
igualação entre todos, notadamente quanto ao gênero feminino. Não basta conferir
tratamento diferenciado em favor do gênero feminino. É preciso que esse tratamento
lhe confira independência e cidadania ampla. Não lhe é bastante a proteção. A tutela
pode, ao invés de equalizar, reforçar a submissão.
Para o Legislativo, há um imperativo de legiferação conforme a Constituição

-se a
necessidade de ônus argumentativo para a ação afirmativa e, para o legislador, esse
ônus tende a ser a obtenção de fator inclusivo, de promoção da igualdade para mais
do que a mera proteção.
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Há que se evitar a todo custo a discricionariedade, a insegurança, a variação
das interpretações ao sabor dos ventos que sopram de acordo com as finalidades
políticas instauradas ou ideologias alimentadas pelo poder midiático dos meios de
comunicação em massa.
Dissociado dessas condições de legitimidade, toda e qualquer discriminação,
ainda que possa trazer justos benefícios sob o ponto de vista social, não será
jurídica, ou melhor, não será legitimada pela Constituição e, assim, pelo Estado.

2.3 JUSTIFICATIVAS
As justificativas para as ações afirmativas seriam, basicamente, cinco,
conforme Roger Raupp Rios135.
A primeira seria o combate de uma discriminação passada e historicamente
consolidada. Não seria possível fundamentar essa justificativa em uma base de
culpa histórica, até porque se esbarraria na mensuração da quantidade de culpa por
essa discriminação.
Então, a justificação para a ação afirmativa seria a constatação objetiva de
que um grupo determinado sofreu inferiorização pela maneira com que a sociedade
se desenvolveu. A observância das causas dessa inferiorização não poderia ser no
sentido de compensar ou remir uma dívida histórica, senão a de promover

A segunda justificativa seria a promoção da diversidade. É que a mera
inclusão de uma minoria pode acabar na descaracterização de suas características
inerentes. A diversidade deve ser contemplada. Para efeito ilustrativo, seria objetivar
que os silvícolas absorvessem a cultura branca ocidental. O custo disso seria a
extinção da própria cultura indígena. Há que se evitar que o fator majoritário extinga
o minoritário. O sentido é o de que mister a convivência entre os diversos e com
oportunidades de desenvolvimento semelhantes.
Uma terceira justificativa seria compensar ou reparar prejuízos decorrentes de
erros passados. Essa se assemelha ao primeiro argumento, recebendo, pois, as
mesmas críticas. A compensação de uma desigualdade apenas poderá fundar uma
135
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ação afirmativa se essa compensação puder ser uma promotora de equalização. A
compensação confere um sentido de dívida. Haveria, pois, necessidade de
quantificar um débito histórico. Não se trata de caridade, piedade ou expiação de
pecados. O mote é a promoção da igualdade material e o desenvolvimento de todas
as potencialidades humanas.
A quarta justificativa é a criação de modelos positivos, no sentido de que
pessoas pertencentes a grupos discriminados possam ocupar posições de destaque,
tornando-se paradigmas para os demais pertencentes desse grupo.
Joaquim Barbosa Gomes136 menciona essa justificativa quando aborda a
questão da discriminação presumida. Parte o autor da constatação de que em várias
posições de destaque ocorre ausência de pessoas que pertençam a grupos
minoritários. Um Juiz negro, por exemplo. Ou uma Juíza mulher137. O Poder
Judiciário não muito tempo atrás era ambiente essencialmente masculino. Hoje, ao
menos no Estado de Santa Catarina, caminha-se para uma superioridade numérica
de Juízas mulheres138.
Disserta o mencionado autor:

As ações afirmativas também têm como meta a implementação de certa
diversidade e de uma maior representatividade dos grupos minoritários nos
139
mais diversos domínios de atividade pública e privada .

Essa justificativa também teria o condão de combater as discriminações por
parte dos grupos majoritários ou dominantes. A crítica possível a este fator de
justificação é no sentido de que pode trazer consigo algo de desafio, de afronta ou
violência, mesmo que ideológica. A igualdade não seria obtida de forma duradoura
ou reconhecida democraticamente. Haveria uma natural resistência a esse tipo de
promoção.
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Por fim, outra justificativa é a provisão de serviços para as comunidades
discriminadas. Como críticas, sobretudo para as ações afirmativas raciais

que são

o ponto de partida de todas as demais práticas e estudos sobre o tema , elenca

inocentes das ações afirmativas que seriam os preteridos por ela ainda que com
méritos superiores aos dos beneficiados; por vezes, as ações afirmativas são
gravosas

exemplifica na existência de cotas raciais ; e, por fim, que as ações

afirmativas acabam por reforçar os estigmas e preconceitos existentes140.
Dworkin141 menciona um sentimento de inferiorização por parte de quem
recebe o tratamento diferenciado a melhor. Essa inferiorização decorreria da graça
da obtenção de um fator de igualação e não da conquista dele. Pode ser visto como
um reforço à inferioridade, no sentido de que determinado benefício apenas foi
alcançado em razão da benevolência do grupo dominante.
Como contra-argumento, Dworkin142 pondera que as ações afirmativas teriam
que ser temporárias, até que os fatores de discriminação sequer sejam perceptíveis
na sociedade, quando houver uma emancipação individual plena.
Aqui algo extremamente importante. O fator temporal.

2.3.1 O fator temporal nas ações afirmativas
Uma das características essenciais das ações afirmativas deve ser o caráter
temporário, ou seja, como o que a justifica é a equalização, a igualação, uma vez
alcançado níveis razoáveis desses desideratos, a perpetuação acarretará a violação
do princípio da igualdade143.
Não se olvide de que mesmo Alexy144 pondera que entre a igualdade
substancial e a formal, em não havendo justificadores, prefere-se a primeira.
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Nesse mesmo sentido é a lição de María Ángeles Martín Vida145 que salienta
que as medidas protetivas são:

Medidas de carácter temporal, que dejarán de existir cuando el sistema se
haya depurado de las estructuras discminatórias y de los prejuicios que hou
por hou inciden, consciente o inconscientemente, en los procesos de
reparto de bienes escasos, indivisibles, y socialmente valiosos.

Possível, nesta instância, uma nova definição das ações afirmativas, ou, ao
menos, a inclusão de outro requisito. A temporariedade. Assim se tem que as ações
afirmativas se justificam como um meio temporário de inclusão social visando inserir
entre os homens de uma mesma comunidade a igualação, concretizando o Estado
Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, por fim146.

2.3.2 O perigo das teorias de justificação e proposta de possibilidade de
análise objetiva dos fatores de diferenciação
Mesmo que se possa criticar a ideia de utilização de uma valoração e da
fundamentação para dar suporte, o que redundaria, no fim das contas, em
subjetividade, discricionariedade (arbitrariedade), deve-se concordar quando afirma
que um tratamento diferenciado pela lei, em violação a um princípio genérico de
igualdade, exige um fator legítimo de diferenciação.
Respeitosamente, nesse ponto, se ousa discordar de Joaquim Barbosa147,
para quem há certa discricionariedade para o juiz na aplicação de medidas
afirmativas. Sobre as limitações aos fatores de subjetividade descreve Paulo
Bonavides148:

O arbítrio aparece como noção-chave, capital delimitadora da aplicação
jurídica do princípio da igualdade. Concebe-se essa noção na teoria
constitucional contemporânea menos como conceito formal do que material,
representando, por esse aspecto, a negação de um valor de justiça. É a
fronteira para o território da inconstitucionalidade, desde que o arbítrio, com
respeito à igualdade, representa a inconstitucionalidade máxima. [...]
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O princípio da igualdade veda, por conseguinte, a criação de desigualdades
carentes de justificação em fundamentos reais, plausíveis e racionais.
Como se vê, todas essas reflexões acerca do arbítrio na teoria e na práxis
indicam que o princípio da igualdade pode limitar juridicamente a atuação
do Estado, expressa em atos do administrador, do juiz e do legislador,
sendo que a vinculação deste último foi a mais difícil de estabelecer, em
razão de tocar em pontos teóricos mais delicados e complexos, referentes
ao princípio da separação dos Poderes e ao controle de constitucionalidade.
O teor social do igualitarismo democrático contemporâneo também dificulta
o estabelecimento de limites precisos à atuação do Estado. De sorte que o
princípio da igualdade só se emprega eficazmente como limitação ao poder
estatal quando este atua de maneira arbitrária.

Ocorre, todavia, grave problema para escapar da arbitrariedade e de suas
armadilhas quando se trata de igualdade, justamente porque o reconhecimento de
igualdade ou desigualdade pressupõe uma comparação. Se há comparação, a
valoração lhe acompanha e essa valoração tende a ser subjetiva. A aplicação da
igualdade depende de um critério diferenciador e de um fim a ser alcançados. Fins
diversos levam a critérios distintos. Alguns critérios são adequados à realização de
determinados fins. Outros não149.
Os fatores de ordem objetiva que podem ser considerados seriam os que
toldam a finalidade a ser pretendida, a efetividade da medida no sentido de
promoção da igualdade e emancipação do grupo subjugado, a historicidade da
discriminação e os efeitos dessa discriminação histórica se reproduzindo na
atualidade e, uma última, tendente ao reconhecimento da subsidiariedade das ações
afirmativas.
Raupp Rios150 afirma que o questionamento sobre as ações afirmativas
transita sobre a licitude de tratamentos diferenciados para a preocupação com as
consequências práticas das ações ou omissões estatais, bem como da manutenção
ou alteração das condições sociais de discriminação e desvantagem que atingem
certos indivíduos e grupos. Ainda assim, não apenas em razão dos fins. A mera
finalidade pode não ser suficiente para justificar um tratamento diferenciado. De
outra banda, conforme se irá justificar, não há como prescindir da finalidade e até
mesmo da efetividade da ação afirmativa como fator de legitimação.
Existe sim o direito a tratamentos desiguais, e por vezes, a obrigatoriedade,
todavia não de forma arbitrária. Não importa que uma medida ou lei não democrática
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ou sem estribo constitucional seja boa ou má. Mesmo na hipótese de ser benéfica e
trazer excelentes benefícios, o Estado é Democrático de Direito. Violado o Direito,
violada a Constituição. Violada a Democracia, violada a Constituição. Explicito o
raciocínio com exemplos mais extremos. O primeiro é de Alexy151, a legislação
nazista sobre judeus
democrático

nem é necessário fundamentar a inexistência do fator

não violaria a igualdade no sentido de que a lei seria igual para todos.

A Constituição Federal de 1967 vedava que analfabetos se alistassem como
eleitores152, antes da Emenda Constitucional n. 25, que previu que a lei disporia
sobre a forma que os analfabetos se alistariam e exerceriam o seu direito de voto153.
Imagine-se empiricamente a justificativa de que os alfabetizados tivessem
melhores condições de determinar os rumos políticos do país. Uma massa de
pessoas estava privada de exercer a cidadania, entendida como a aptidão do
exercício de direitos políticos. O fator poderia ser o da idade, ou o de gênero,
proibindo mulheres de votar e serem votadas. A afirmativa de que a questão se
desloque da ilicitude para a consequência permite qualquer tratamento diferenciado
de acordo com o arbítrio do legislador, de acordo com o Direito posto.
Uma ditadura, posto que boa, é uma ditadura. Um juiz que decida segundo a
sua vontade, conforme sua consciência pessoal, não exerce a jurisdição de forma
democrática154. Uma lei que promova uma ação afirmativa qualquer, mesmo que
traga excelentes e ótimas consequências, carece de ônus argumentativo e
fundamento em razões suficientes para tanto, sob pena de violar o comando de que
todos serão iguais perante a lei, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988.
Com o que se concorda nas ponderações de Raupp Rios155 é no sentido de
que a promoção da igualdade jurídica ou fática reclama juízos de proporcionalidade,
estabelecendo regras de precedência caso a caso. Havendo razões suficientes que
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determinem um tratamento diferenciado para a promoção da igualdade fática, esse
tratamento é obrigatório, do contrário, prevalece a igualdade jurídica156.
Também não é qualquer tratamento desigual que faz macular o princípio,
senão o tratamento desigual que se traduza em arbitrariedade. Prossegue e propõe
157

. Para conceituar o que seja

arbitrariedade, socorre-se da jurisprudência alemã que considera violação da
igualdade quando houver arbitrariedade:

O enunciado da igualdade é violado se não é possível encontrar um
fundamento razoável, que decorra da natureza das coisas, ou uma razão
objetivamente evidente para a diferenciação ou para o tratamento igual feito
pela lei; em resumo, se a disposição examinada tiver que ser classificada
158
como arbitrária .

O tratamento desigual será obrigatório se houver uma razão suficiente que o
exija. Conjugando-se este raciocínio com o anterior, tem-se uma formulação lógica
prima facie exige um tratamento igual e que
permite um tratamento desigual apenas se isso for justificado por princípios
159

.

Sell160 ataca a questão exemplificando e destacando discriminações
justificadas e não justificadas. Deste autor:

1. Determinar o fator de desigualação (sexo, raça, altura...); 2. Analisar os

Analisar se há correlação lógica entre as etapas 1 e 2, entre a diferença
considerada e o regime jurídico diferenciador (às mulheres é vedado
ingressarem na Academia de Polícia; aos descendentes de escravos serão
concedidas bolsas de estudo para compensar a situação social em que
frequentemente se encontram hoje...; Para ingresso na Marinha, o
candidato deve ter altura mínima de 1,63 m...); 4. Analisar se tal correção
lógica é compatível com as prescrições constitucionais (a igualdade
constitucional entre homens e mulheres não proibia a vedação de seu
ingresso em academias de polícia, ainda que o argumento de que não há,
ainda, instalações adequadas para recebê-las possa ter certa lógica? A
categoria descendentes de escravos não seria uma discriminação pela cor
156
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vedada pela Constituição, ainda que estatisticamente se possa provar que a
herança do período escravocrata lhes traz embaraços econômicos
presentes? A exigência da altura mínima para ingresso na Marinha seria
aceitável num regime constitucional que diz que é dever do Estado integrar
até deficientes em seus quadros de pessoal, quanto mais pessoas
levemente abaixo da altura padrão?

A doutrina espanhola se preocupou com as limitações das ações afirmativas e
ponderou circunstâncias ao fator de diferenciação que podem ser objetivamente
consideradas.
Seriam, na ensinança de María Ángeles Martín Vida161, a exigência de que a
discriminação remonte ao passado e que, no presente, em razão dessa
diferenciação histórica, ocorram reflexos em problemas sociais e estruturais de
subordinação. Esta subordinação, ao menos em parte, deve ser eliminada mediante
tais ações afirmativas. Por fim, Vida menciona que determinados fatores sociais e
psicológicos outorguem ao grupo uma significação atual que vá mais além do que a
reunião casual de indivíduos.
Essas mesmas limitações também são expressadas no sentido de que
imprescinde-se às ações afirmativas de: a) uma coletividade com características
bem marcadas e que são valoradas negativamente; b) um contexto de especial
escassez de bens que precisam ser concedidos a tais grupos; c) uma justificação
para remediar os efeitos desta discriminação; d) a temporalidade das medidas
discriminatórias; e) a proporcionalidade das medidas, cujos objetivos não poderiam
ser alcançados pro meio menos gravoso162. Para além destas exigências, Larrauri
leciona que as ações positivas soem referir-se, em um contexto de bens
escassos163.
A historicidade é uma das circunstâncias de mais fácil constatação. Já os
reflexos da subordinação histórica na atualidade a gerarem perpetuação do estado
de inferioridade podem ser escamoteados de diversas formas, a ponto de poderem
ser presumidos164.
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A eliminação, ainda que parcial, da subordinação constatada é o reclamo de
efetividade. Esse reclamo de efetividade não pode ser feito ao depois da
implementação da medida afirmativa, até porque é uma das circunstâncias que
determinam a legitimidade de sua implementação. Esse requisito, então, deve ser
analisado para o futuro mediante o questionamento acerca da possibilidade daquele
tratamento diferenciado ser promotor de emancipação e igualação. Também deve
ser respondido no sentido de que o tratamento possa ou não gerar o sentimento de
ainda maior inferiorização165, o que esbarraria no último requisito mencionado.
Mesmo que o fator a ser igualado necessite uma valoração (e esta será
subjetiva), a análise das circunstâncias de historicidade, inferiorização decorrente do
fator histórico, possibilidade de superação desse fator pela ação a ser proposta
podem ser objetivamente constatados.
Para além destes, pode-se incluir a comprovada necessidade de tratamento
diferenciado, ou a subsidiariedade. Alexy166 escreve que
suficiente para permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento igual

É que, conforme até agora exposto, a simplesmente determinar o
prevalecimento da igualdade material, qualquer fator de desigualdade poderia servir
para justificar, sem mácula ao princípio, um tratamento normativo diferenciado. Isso
levaria a possibilidade de valorações subjetivas e, por conseguinte, as mais variadas
formas de tratamento desigual à revelia de uma compreensão juridicamente objetiva
acerca da matéria.
Camazano167, por exemplo, mesmo que refute fatores de discriminação
menores, menciona que o direito à igualdade só proíbe que se estabeleçam, por
assim dizer, diferenciações que re
justificação objetiva e razoável e que, por si só, não se justifiquem. Para ele, todas

estariam justificadas e constituiriam verdadeiros limites ao direito à igualdade. Uma
ideologia, poderia justificar a discriminação. Um objetivo econômico, sociológico,
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cultural poderia dar suporte a um tratamento desigual. Com ênfase, a se aceitar tal
proposta, se aceita a desigualação (contrária à igualação) sem lastro objetivo de
justiça.
Com força, não se está a afirmar que os tratamentos desiguais não sejam
possíveis ou mesmo necessários. O que se quer enfatizar é a necessidade de
aferição escorreita, objetiva, jurídica e de acordo com a Constituição de critérios para
essas diferenciações.
É possível a legiferação objetivamente conforme a igualdade diante de razões
suficientes para a admissibilidade de um tratamento desigual, quando o tratamento
igual não seria obrigatório; ou, ainda, quando em vista ao fator de comparação não
se exija nem um tratamento igual ou desigual, permitindo-se tanto um como outro168.
Neste vasto campo não pode se afastar da Constituição, e com efeito, não do que se
valora subjetivamente como constitucional.
Veja-se que um tratamento desigual pode promover justiça e ser plausível e
ainda assim ser arbitrário. Mesmo que plausível e justo, portanto, pode violar o
princípio da igualdade.
Mais ainda, deve-se atentar para que se evite o paternalismo. As medidas
precisam propiciar a inclusão social das minorias dentro do fundamento democrático
constitucional. Apenas com a matiz democrática e sob os auspícios da Constituição
é que se pode efetivar positivamente

comissivamente

a igualdade. Aliás,

Dworkin169 pontua que é essencial para a democracia que as minorias sejam
garantidas contra as discriminações privadas. Logicamente, a promoção da
igualdade substancial

igualdade de terceira grandeza

deve obedecer a ditames

constitucionais, posto que admitida a diferenciação positiva, não admite o tratamento
arbitrariamente desigual. Há que se cuidar para não usar cláusula de igual proteção
para fraudar a igualdade170.
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2.3.2 os meios pelos quais se obtém a igualação com as ações afirmativas
compensação e distribuição
À margem da visão utilitarista que pode permear as ações afirmativas e do
reconhecimento do multiculturalismo171 as ações afirmativas propiciam não somente
um debate relativo à constitucionalidade, como também carrega uma explosiva
carga político-ideológica com base em filosofia172. Destacam-se o postulado da
justiça compensatória e o postulado da justiça distributiva173.
O postulado da compensação se sustenta no fato de que ao longo do tempo,
adotou-se, pelos mais diversos fatores, políticas de subjugação de grupos, etnias,
sexo. A compensação seria no sentido de corrigir os efeitos dessas discriminações
passadas. Uma espécie de compensação por injustiças do passado a serem
resgatadas no presente.
É que tais políticas, ou fundamentos econômicos ou filosóficos, tendem a se
perenizar e serem transmitidas às gerações atuais174. Inclusive esse é um
175

. Daí que esse fator

compensador possibilitaria uma restauração na medida em que remediaria injustiças
da distribuição das vantagens e benesses, restaurando um equilíbrio que
artificiosamente foi suprimido de grupos marginalizados.
Ocorre um fator de crítica a esse postulado que é justamente o fato de que o
equilíbrio de oportunidades não se alcança apenas com a obtenção das benesses,
como também dos prejuízos e riscos que a existência carrega consigo. Ainda, que a
compensação poderia reafirmar os aspectos de submissão porque seriam uma
benesse gratuita em prejuízo ao auto-reconhecimento de potencialidade176.
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Outro óbice é o fato de que a compensação pressupõe a existência de um
dano, que necessariamente deve ser preciso e definitivo e que será arcado por
aqueles que se beneficiaram do tratamento discriminador, mas que não contribuíram
para ele177.
A compensação encontra justificativa mensurável, segundo Joaquim Barbosa
Gomes178, no campo da educação. Os membros de um grupo discriminado na
educação seriam privados de meios indispensáveis para seu desenvolvimento, à
Rawls179 essa circunstância é ponderada nos mesmos termos.
Ainda que defendendo esse justificador de compensação, Joaquim Barbosa
Gomes180 menciona que seria propiciar oportunidade para os excluídos dela

à discriminação positiva a ponto de poder justificar uma compensação, um
pagamento. Para ele, todavia, o argumento estaria preso a dogmas jurídicos
tradicionais, presos a ideias de culpa, reparação, quantificação de dano181. Ainda
assim, a compensação não seduz tanto quanto a justiça distributiva, menos sujeitas

Na justiça distributiva, ocorre a necessidade de promoção e redistribuição de
benesses entre os membros da sociedade, mitigando iniquidades decorrentes das
extirpação das desvantagens oriundas do passado182. O que se objetiva é a
igualação de oportunidades e não diretamente a igualdade de resultados183.
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Para mais do que uma compensação do passado, é uma equalização no
presente. Tem-se a premissa de que as diferenças vão surgir ao longo da existência
e algumas serão impostas pela sociedade e valores nela preponderantes. A criação
Camazano184. Aos que a vida conferiu meios deficitários e não razoáveis de
desenvolvimento de potencialidades, como o racismo ou sexismo, outorga-se de
maneira equitativa os bens obstaculizados pela discriminação185.
Cita, o Ministro do Supremo Tribunal Federal:

A ação afirmativa define-se como um mecanismo de redistribuição de bens,
benefícios, vantagens e oportunidades que foram indevidamente
monopolizadas por um grupo em detrimento de outros, por intermédio de
um artifício moralmente e juridicamente condenável a discriminação, seja
ela racial, sexual, religiosa ou de ordem nacional. Contestar essa presunção
(de que mulheres e outras minorias raciais progrediriam não fosse o racismo
e o sexismo) equivaleria, em outras palavras, a sustentar que os grupos
186
marginalizados seriam dotados de uma inferioridade congênita .

Essa aspecto de distribuição promoveria a igualdade sem os riscos de
ressentimento, rancor, perda de auto respeito mais possíveis com a justiça
compensatória. A compensação implica discriminação dentro do seio da sociedade,
com vista a combater outra discriminação negativa pré-existente. A distribuição visa
à igualdade de oportunidades, de modo que não impõe nova discriminação, tendo,
assim, possibilidade de maior aceitação na sociedade187 188.
O desiderato último

e primeiro

das ações afirmativas não é em si a

distribuição, mas a equalização, a redução da consciência das desigualdades e a
destruição dos fatores culturais que levam ao tratamento prejudicial a determinados
grupos189.

A

justiça

compensatória

poderia

redundar

na

perpetuação

de

desigualdades, já que em relação de fluxo e refluxo, em movimento pendular,
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poderia ocorrer novas compensações para os grupos que deixaram de ser preferidos
pelas ações afirmativas190.
O escopo de utilidade dado à ação afirmativa a faz locus de inclusão de maior
número de advogados negros, por exemplo, a contribuir não somente com a
diminuição de preconceito para a comunidade em geral, como também para a
comunidade negra, que passaria a se espelhar em paradigmas que galgaram obter
a sua promoção por seus próprios méritos191.
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3. OS PRINCÍPIOS DE DIREITO PENAL
A igualdade de terceira grandeza exige uma nova pletora de juízos, de leis e
de políticas a propiciar uma inclusão densa que tanto garanta a identificação de
grupos minoritários como a preservação de seus traços distintivos. Não somente na
seara pública da atividade estatal como também na esfera privada a Constituição do
Estado Democrático de Direito exige ações de diferenciação positiva, ações
afirmativas, que alcancem a equalização e erradicação de diferenças não
justificáveis.
As tensões de desigualdade chegam a níveis tais que até mesmo parecem
exigir uma atuação estatal forte, incisiva e grave, até porque as desigualdades são
injustiças e algumas injustiças invocam o sentimento de que devem ser combatidas
com braço forte. No entanto, se discorrerá no sentido de que o direito penal não é o
meio adequado ao desiderato.

3.1 PROBLEMAS DO RECRUDESCIMENTO DA TUTELA ESTATAL EM
CONTRAPOSIÇÃO À ORIGEM DO DIREITO PENAL
O cenário é de insegurança pública. A criminalidade e violência vêm
adquirindo importância crescente, infundem medo e revoltam e fascinam o público
que é espectador e ator desse cenário. Todos são vítimas em constante estado de
perigo. Basta uma leitura em qualquer jornal ou folhetim. Todos ao serem

condições de combate
Há uma falência das instituições e isso demanda atitudes de rigor e
imediatidade. Todavia, o Estado nada mais pode fazer. Administra os índices. Atua
no limite do tolerável. Então, pensa-se:

Quando arrombamentos de apartamentos e assaltos nas ruas multiplicamse epidemicamente, quando o furto de automóveis e bicicletas não mais é
- como pode um tal estado ainda ter
pois,
recomendável, impulsioná-lo a agir energicamente e dotá-lo de todos os
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meios de combate que ofereçam alguma chance minimamente razoável de
192

O contexto acima delineado, a tonalidade panfletária e o questionamento
proposto de forma proposital parecem justificar uma política de exacerbação
criminal. Ao contrário do que inicialmente se transpareceu, a intenção que se
delineará neste texto é o oposto disso. Será demonstrar que o fenômeno da
globalização e do fator neoliberal vão para muito mais além do que as relações de
mercado.
O cidadão é passado a ser visto como mero consumidor e, neste contexto, a
utilização do Direito penal passa a ser instrumento da política neoliberal. A máquina
repressiva penal é utilizada para a conferência de uma sensação (ilusória) de
segurança e bem estar. O objetivo da política penal do neoliberalismo pretende
social que é a própria causa da insegurança193. Há um instrumental de poder muito
bem aparelhado. A globalização e o individualismo moderno reforçam o
deslocamento das tensões sociais para o Poder Judiciário e demonstram tanto uma
reação de contra-poder como uma vocação menos nobre de mera vingança,
representado em binário simples, agressor/vítima194.
Partir-se-á de uma análise do cerne clássico do direito penal até o direito
penal moderno que esvazia e se distancia do primeiro, negligenciando uma política
de segurança da liberdade e uma proposta de segurança e política de cunho mais
progressista.
Ao se tratar do direito penal clássico, ou de seus princípios basilares, se
demonstrará que o modelo garantista é fruto de concepções liberais

do iluminismo,

portanto195. Isso porque se contrapõe a um excesso punitivo, ou de plúrimas fontes
punitivas, o que deu bases ao direito penal daquela época.
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A origem do direito penal

e ainda não superada

é o Iluminismo europeu.

Do iluminismo é que se extraíram as bases de justificação de um direito penal que
pudesse alcançar a liberdade individual. O direito penal nasce, assim, como resposta
à pluralidade de fontes de criação jurídica com idoneidade para a criação jurídica
penalizante, inclusive196.
Os valores que o iluminismo anteviu seriam os conformes ou necessários à
manutenção do contrato social. Para tanto, o problema seria encontrar um equilíbrio
entre o poder de intervenção estatal e a liberdade civil. Longe de ser uma
consideração superada, encontrar esse equilíbrio ainda é muito evidente e atual e
implica em barreira de novas tendências de restrição à liberdade197.
Para o convívio em sociedade, pressupõe-se a norma, o Direito. Em estado
natural, o homem que quisesse praticar uma conduta qualquer
tivesse meios para tanto, poderia executá-la

matar alguém

e

198

. É com o convívio social que exsurge

a normatividade que visa a proteger determinados valores e bens. Coercitivamente
impõe restrições aos desideratos individuais e, violadas tais restrições, permite a
imposição de uma sanção.
As violações sociais mais graves toldam (ou devem toldar) o Direito penal.
Com efeito, a pena é a restrição de direito individual que, enquanto sanção, encerra
a gravidade mais acentuada. Mas a sanção não se confunde e nem pode se
confundir com a vingança, mesmo que ela seja, em um primeiro momento,
decorrência do próprio impulso humano199.
As intervenções de direito penal, portanto, porque são as que afetam mais
diretamente a liberdade, devem ser apenas as necessárias à coexistência social se
outras formas de intervenção estatal não forem melhores.200 Basta se observar que
em qualquer lição de Direito Penal se tem a premissa de que esse ramo cuida das
violações mais graves aos bens jurídicos mais caros à manutenção da sociedade. E
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quanto a esses bens, a discricionariedade possível ao legislador não pode ser
absoluta. Discorre Hassemer201:

As situações para as quais uma regulação penal é justificável não devem
ser livremente determinadas pelo legislador penal. Antes, elas devem serlhe predispostas, pelo menos como molduras de suas decisões. Como
efeito, como objetivo de Política criminal, só deve entrar em cogitação a
proteção de interesses humanos (bens jurídicos). Meras concepções morais
ou ideias de ordem, ainda que partilhadas por toda a sociedade, não
merecem uma valoração penal.

Dentro dessas concepções, percebe-se uma limitação ao próprio poder. O
Estado deve estar limitado e limitado pela lei. A proteção de bens jurídicos
penalmente relevantes, também imprescinde de delimitação. A legalidade
legalidade202, enfatize-se
baluartes do Direito

estrita

parece ser óbvia, ainda que encerre um dos maiores

especialmente o penal

e que prescinda de compreensão e

avaliação constante. Não se pode deixar seduzir pela ideia de que seja uma garantia
de relativa facilidade de análise. Não é. Porém, para o que se propõe, basta a noção
de que em sendo possível ao Estado a aplicação de uma sanção penal
precipuamente uma privação de liberdade

as condutas que poderão ocasionar

essas restrições devem estar muito bem delimitadas.
Essa delimitação não é apenas a da certeza típica, como também, e com
força, a de objeto, no sentido de que nem tudo é possível ao legislador. Não é
qualquer conduta que pode ser considerada um crime.
Ferrajoli disserta sobre a possibilidade de dois sistemas penais. Um de cunho
garantista, em que se visa a observar todos os direitos fundamentais (o que é bem
diferente de não punir203), e outro ao qual chama de autoritário, em que, para além
das garantias, objetiva-se, em suma, vingar, punir, o que é típico do Estado de
direito penal204. Porquanto no primeiro se tenha rígidos limites que vinculam a lei no
plano substancial, pode-se afirmar que o sistema garantista é compatível com o
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Estado Democrático de Direito, que confronta com o Estado penal205. Para o que se
entende e da forma com que se aborda, é também compatível com o cerne
principiológico do Direito penal clássico, que acaba sendo de proteção contra o
abuso do Estado punitivo.
O direito penal clássico advém da superação do direito natural e dentro de
uma concepção filosófica contratualista. O contrato social seria uma condição de
realização do direito. Segundo os postulados do contrato social206, os indivíduos que
vivem uns com os outros renunciam reciprocamente a uma parcela de sua liberdade
natural e, em troca, recebem uma garantia de liberdade para todos. Exige um
equilíbrio entre a renúncia da parcela da liberdade e a garantia auferida, sob pena
de incorrer em domínio de uns contra os outros. Os limites da renúncia de liberdade,
portanto, precisam ser demarcados com exatidão e segurança. A legitimação do
direito provém de sua tarefa de dar sustentação à convivência dos sujeitos do
contrato social. Não é o cidadão que é instrumentalizado pelo Estado, e sim o
Estado pelo cidadão. Analogamente, o Direito Penal recebe sua missão de atuar
como meio de estabilização de ajustes do contrato social: ele é o Direito da violação
da liberdade e de suas consequências.207 Nesse passo, equivocada a ideia que
Jakobs defende no sentido de que o crime, em sendo uma violação do contrato
social, uma espécie de descumprimento da avença entre os cidadãos que conferem
208

.

No direito penal clássico, apenas a violação de liberdades asseguradas pelo
contrato social podem caracterizar crimes. O bem jurídico assume posição
sistemática como critério negativo de uma criminalização legítima. Somente haverá
crime se houver efetiva lesão a um bem jurídico. Esses bens jurídicos necessitam
ser claramente delineados e imprescindem de evitar ajustes posteriores nas
fronteiras da renúncia das liberdades individuais.
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Essas fronteiras não poderiam ser diminuídas ou dilatadas por qualquer
interpretação, tanto judicial, como principalmente pelo executivo (princípio da certeza
e determinação da lei penal). Justamente porque o poder do Estado é obtido do
poder dos particulares

das renúncias das liberdades individuais

no direito penal,

em que o poder do Estado se manifesta com mais vigor, há maior necessidade de
limitações e controle. Disso se justifica a dúvida em favor do réu, o direito ao
silêncio, a ampla defesa, etc.209.
O direito penal clássico, ao mesmo tempo em que é o meio mais violento de
supressão de liberdades individuais pelo Estado, é instrumento de liberdades
individuais. É instrumento de liberdade porque exige correntes e não pode ter vida
própria. Não é um meio de política, mas o último recurso para a solução de
problemas sociais precisos210. Segundo Garapon211, a lógica de mera utilização do
direito penal como hábil à resolução de conflitos sociais visa justamente deslocar a
responsabilidade administrativa ou civil.
O paralelo com a origem do direito penal

ou o direito penal clássico como

resposta e reação às várias fontes de criação legislativa penalizante
penal moderno

em que qualquer conduta pode ser crime

e o direito

é no sentido de que se

qualquer desvio de conduta possa ser criminalizado, independentemente da
verdadeira lesão ao bem jurídico, a inflação legislativa equivale a um retrocesso à
situação pré-moderna enfrentada no iluminismo212.
Não é, assim, qualquer bem jurídico cuja violação acarrete crime. Tampouco,
não é qualquer violação a um bem jurídico, posto que relevante, que pode ser
considerado crime. A tônica é o mencionado equilíbrio entre as limitações das
liberdades e a incidência do Direito.
Uma vez evidenciado o bem jurídico e sua grave violação, há a possibilidade
da pena sanção. E mais uma vez o equilíbrio não pode ser olvidado ou recusado. A
pena também deve ser proporcional à conduta e à lesão ao bem jurídico.
209

HASSEMER, Wingried. Direito Penal. Fundamentos, estrutura, política. Organização e revisão: Carlos
Eduardo de Oliveira Vasconcelos; tradução: Adriana Beckman Meirelles ...[et al.] Porto Alegre : Sergio Antonio
Fabris Ed., 2008. p. 248
210
HASSEMER, Wingried. Direito Penal. Fundamentos, estrutura, política. Organização e revisão: Carlos
Eduardo de Oliveira Vasconcelos; tradução: Adriana Beckman Meirelles ...[et al.] Porto Alegre : Sergio Antonio
Fabris Ed., 2008. p. 248
211
GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião das promessas. Trad. Maria Luiza de Carvalho. Rio
de Janeiro : Revan, 1999 2ª. ed., maio de 2001. p. 97
212
CARVALHO, Salo de. Pena e garantias: uma leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Rio de Janeiro
: Lumen Juris. 2001. p. 86

75

Neste sentido, o princípio da legalidade tem seu fundamento ideológico no
contrato social. Esse contrato social obrigaria, de um lado, o cidadão a abrir mão de
uma parcela de sua liberdade e, de outro, obrigaria ao Estado no sentido de evitar
arbitrariedades, despotismos e que a restrição de uma liberdade individual por via de
direito penal apenas se justifica para precisamente manter liberdades contempladas
no contrato social213. Em Beccaria, os homens teriam aberto mão de uma parcela de
sua liberdade para privilegiar a sua autoconservação. Não o bem comum, mas a
sobrevivência. De primeiro, a multiplicação da espécie. Depois, evoluindo à
obtenção das necessidades e por fim, novas uniões para manterem as primeiras214.
Mas, o ser humano naturalmente buscaria não apenas recuperar a liberdade da qual
abdicou como também se apoderar das liberdades alheias e, para conter esse afã é
que seriam necessários motivos sensíveis para dissuadir o espírito despótico de
cada homem. Esses motivos sensíveis seriam as penas215.
Seja a concepção que for dada ou ótica que se pretenda, à toda evidência
existe uma tensão entre as liberdades civis e individuais e o Poder estatal. Tensão
esta que se inclina em favor ao Estado, que pode fazer diminuir ou suprimir alguma
liberdade de forma coercitiva, mas que exige, de outro lado, pena de qualquer
absolutismo ou sanha política impor grilhões aos cidadãos, equilíbrio entre o fato
que permite a restrição de liberdade e o grau dessa restrição. Essa restrição de
liberdade, para Beccaria216, seria aquela hábil a dissuadir a realização da conduta.
A pena, portanto, deveria ter aptidão de afetar de imediato os sentidos
humanos a ponto de conter qualquer ímpeto de paixão parcial que pudesse
corromper aquele grau de liberdade abdicado em prol da existência social. Toda
pena que não seja absolutamente necessária é tirânica e, em sendo reconhecida
não necessária, levaria a uma natural resistência. A pena é justa tanto mais, quanto
propicie a maior liberdade possível. Isso porque é a pena com menor rechaço217. Ou,
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nas palavras de C. Beccaria218: Todas as penas que ultrapassem a necessidade de
conservar esse vínculo (referindo à sociabilidade entre os homens) são injustas por
sua própria natureza.
Também é válido o raciocínio para a própria formulação legal. Se uma
determinada imposição legal não seja necessária, leva a uma natural resistência. A
isso se tornará mais adiante. A expansão do direito penal deixa turvos os
pressupostos da punibilidade, além de que não se pode obter pela força da
imposição de um mal (a pena) um resultado transformador219.
Ainda, acerca da proporcionalidade, a gravidade de um delito se mede em
razão da gravidade da ofensa ao bem jurídico, de modo que apenas uma violação
grave a um bem jurídico relevante é que autorizariam uma sanção gravosa.
Claus Roxin220 fundamenta limites ao legislador penal no sentido de que a
ideologia não pode dar estribo a um crime, assim como a mera contrariedade da lei,
porque se assim o fosse não se poderia falar em limites ao legislador penal.
Atentados contra a moral, igualmente, não têm gravidade tal a gerar um crime e nem
mesmo os atentados contra a dignidade humana.
Não é que a dignidade humana não seja relevantíssima. Mas a dignidade da
pessoa humana encerra um conceito por demais amplo e até mesmo vago para
possibilitar a criação de um tipo penal a lhe tutelar como bem jurídico. A se
criminalizar conduta com base em um conceito amplo e não restrito se estaria a abrir
as portas de absolutismo penal. A ética da vingança, por mais que possa
221

.

Os sentimentos e preconceitos, salvo quando tendentes a uma efetiva
ameaça, igualmente, não poderiam fundar um tipo penal, assim como a auto-lesão e

218

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Lucia Giudicini e Alessandro Berti Contessa;
revisão Roberto Leal Ferreria 3ª. ed. São Paulo : Martins Fontes, 2005. p. 43
219
ROXIN. Claus. Problemas básicos del Derecho Penal. Traducción y notas Diego-Manuel Luzon Peña. Madrid
: Reus S.A. 1976. p. 14-15
220
ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Org. e trad. André Luís Callegari,
Nereu José Giacomolli 2. ed. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 16-22
221
ROSA, Alexandre Moraes da. e CARVALHO, Thiago Fabres de. Processo Penal eficiente e ética da
Vingança: em busca de uma criminologia da não violência. Rio de Janeiro : Editora Lumen Juris, 2011. p. 150151

77

as chamadas leis penais simbólicas, como as que se apresentam como uma
resposta a uma comoção social222.
Ferrajoli223 menciona dois modelos de sistema de direito penal. O primeiro, a
que chama de direito penal mínimo, e outro, o direito penal máximo. O modelo de
direito penal máximo não atenderia a pelo menos um dos axiomas do Sistema
Garantista224 e seria próprio de autoritarismos225.
Não se perca de vista que o direito criminal implica em pena, que sempre é
uma violação grave de liberdade civil. A pena deve ser proporcional ao delito e o
delito é medido de acordo com o dano que causa à nação, em contraposição à ideia
de reprovabilidade de acordo com a intenção do agente, ou da dignidade da pessoa
ofendida226.
A violação de um tabu, ou um conceito vago e impreciso
pública

como incolumidade

não autoriza cerceamento coercitivo de liberdade. Nesse ponto é excelente

a reflexão porque a gravidade do crime não seria em razão da vítima. As especiais
características dela poderão influenciar na pena, mas não na gravidade do delito.
Considerar a vítima e suas peculiaridades como fator de gravidade do crime é, sem
dúvida, estigmatizar, categorizar, diferenciar classes de pessoas como mais ou
menos importantes à luz do direito penal.
Para além da legalidade, da proporcionalidade entre a lesão e pena,
considerando a gravidade desta, para Hassemer227, a legitimidade do direito penal
também tem estribo em seu formalismo exacerbado
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publicidade. Apenas essas garantias é que legitimariam o direito penal e seus meios
de coerção concretos.
O acusado precisa estar prote
desproporcional ou julgamento precipitado. Por isso é que há o direito de
permanecer calado, de contraditar a prova, de defesa técnica. O direito penal
também protege (ou deve proteger) o acusado do poder punitivo228, mormente em
tempos de ânsia punitiva.
O acúmulo judicial não autorizaria, portanto, uma técnica processual menos
apurada ou que violasse a amplitude de defesa. Da mesma forma, um motivo
qualquer de comoção social, por mais grave que soe, igualmente não legitimaria
uma atuação estatal de rigidez.

3.1.1 O apelo sentimental e a mídia
Nessa ótica, há que se criticar o apelo sentimental que muitas vezes motivam
leis e políticas públicas. Elege-se uma hipótese grave qualquer e, a partir dela,
desenvolve-se
direito penal

e isso tem sido uma frequência 229 - a discussão teórica e as respostas

às indagações teóricas acabam por se valer desses argumentos de apelo230. A
lógica sucumbe à perturbação dos sentidos. É como palestrar sobre medidas
socioeducativas a juízes e servidores de direito e incrementar a fala com exposição
de fotografias mostrando condições inumanas de trato a adolescentes internados231.
Ou se valer de uma assassinato de uma atriz da principal emissora de televisão do
país para ampliar o rol de crimes considerados hediondos sem a mínima
228
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é possível a prevenção pena
relativamente estática, dentro do núcleo duro do ordenamento jurídico em termos de tipo ideal: um núcleo
duro no qual iam se fazendo adaptações setoriais com todo cidadão, e no qual qualquer mudança de direção
era submetida a uma intensa discussão política e técnica prévia na direção de um lugar arriscado na
vanguarda do dia a dia jurídico-político, introduzindo-se novos conteúdos e reformando-se setores de
regulação já existentes com grande rapidez, de modo que os assuntos da confrontação política cotidiana
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preocupação teórica das implicações dessa ampliação232. Ou reconhecer como ação
afirmativa, ou seja, como fator de promoção de igualdade material com sacrifício de
igualdade formal, a supressão de direitos subjetivos em hipóteses de condutas já
tipificadas quando a vítima é do gênero feminino e a violência é de âmbito doméstico
como a possibilidade de transação penal ou suspensão condicional do processo
para crimes de menor potencial ofensivo ou com pena mínima de até um ano de
privação

de

liberdade;

ou

as

antecipações

perfunctoriamente com as medidas protetivas

de

tutela

penal

conferidas

valendo-se da gravidade dos fatos

que envolveram a senhora que empresta o nome à Lei 11.340 de 2006233.
Ao direito penal e à criminalização são necessários estudos e reflexões muito
mais do que imediatismos estimulados sensorialmente com casos, relatos ou
imagens impactantes. Essa reflexão é subsidiária daquela principal, que é a
(im)possibilidade de ações afirmativas no âmbito penal, ou os limites delas nesta
seara. Ainda assim, é necessária no sentido de que demonstra a ampliação de
incidência do direito penal, a deficiência de estudos sobre as modificações do direito
penal e a utilização do direito penal como lugar privilegiado para a promoção de
políticas sociais e públicas. Isso, para alguns, caracteriza um avanço, uma evolução.
Para outros, representa crise e pórtico de abertura a toda sorte de absolutismo
travestido de legítima expressão de poder democrático.
É possível, ainda, outro limitador. A subsidiariedade.
234

tanto que

dispõe das mais agudas sanções contra a violação de suas normas, desde a
supressão de liberdade, restrição de liberdade e bens, proibição de condução de
veículos, direitos políticos, prisão preventiva, etc. esses instrumentos todos são
perigosos em uma sociedade civilizada e para eles se deve cercar de diversos
cuidados, para sejam adequadamente utilizados. Mesmo que o Direito penal deva

lugar para o respeito aos direitos fundamentais com maior zelo e atenção,

232

A atriz Daniela Perez foi assassinada por um colega ator e a esposa dele. A mãe da atriz, também autora de
novelas, e a emissora Globo de Televisão mobilizaram um projeto de lei de iniciativa popular em que se colheu
mais de milhão de assinaturas para considerar qualquer modalidade de homicídio qualificado na Lei 8.072 de
1990 a Lei de Crimes Hediondos.
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justamente em razão da gravidade de suas sanções. A simples ideia de prevenção
não possibilita uma delimitação clara do ius puniendi235.
Retoma-se a ideia de que a criminalização exacerbada faz gerar uma natural
resistência, ou uma banalização do fato. A conduta legalmente tida por criminosa,
mas que não guarda em si gravidade ou lesão suficiente, seja por resistência, seja
por desdém

que é um tipo de resistência

faz com que a violação da norma que a

perturbação.
À consideração de determinada conduta como crime, haveria mister do
preenchimento de requisitos quantitativos, a excluir criminalização sobre pequenas
violações a bens jurídicos e a conferir linearidade e uniformidade entre crime, pena e
processo, qualitativos, exigindo ofensas a pessoas concretas, mas sem os traços de
moral, pudor, honra sexual, além de lesões concretas, excluindo crimes de perigo
abstrato que também caracterizam limitações estruturais236. Elena Larrauri237,
questionando o discurso da prevalência do direito penal mínimo, até disserta que a
subsidiariedade, por si só, não esgota a discussão sobre a possibilidade do Estado
se intervir em relações familiares, por exemplo, todavia pondera que não somente a
falta de gravidade deve ser sopesada, como também razões de eficácia e a
existência de meios menos lesivos da intervenção estatal.
Ao direito penal, portanto, não haveria espaço para a realização de políticas
sociais ou de transformação. Mesmo a prevenção encontraria, nessa resistência ou
descaso, um fator de óbice. O excesso punitivo gera a banalização do próprio direito
penal, como se a pena ou a criminalização pudessem servir a um programa
pedagógica238.
Conforme Roxin239:

La teoría de la prevención especial no es idônea para justificar el Derecho
penal, porque no puede delimitar SUS presupuestos y consecuencias,
235
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porque no explica la punibilidad de delitos sin peligro de repetición y porque
la Idea de adaptación social forzosa mediante una pena no contiene em sí
misma su legitimación, sino que necesita de fundamentación jurídica a partir
de otras consideraciones.

Ainda que reconhecendo pensamentos contrários, como o de Günther Jakobs
240

, por força da subsidiariedade, somente se deve ameaçar com pena quando

regulações civis ou jurídico-administrativas mais leves ou outras medidas políticosociais não sejam suficientes241. A chave se resumiria na fórmula o poder estatal de
intervenção e a liberdade civil devem ser levados a um equilíbrio, de modo que
garanta ao indivíduo tanta proteção estatal quanto seja necessária, assim como
também tanta liberdade individual quanto seja possível242.

3.2 A PREVENÇÃO PARA O FUTURO E A SUBSIDIARIEDADE
O direito penal moderno

em contraposição ao direito penal clássico

pretende a proteção de bens jurídicos universais e não mais bens jurídicos
estritamente delineados. Ao invés de um critério negativo de bem jurídico para a
criminalização, adota um critério positivo para a criminalização. A solução penal
passa a ser vista como solução de políticas públicas, mas sem critérios ou mínimos
parâmetros científicos243.
Se na concepção clássica evitava-se a criminalização condicionando-a à
violação de um bem jurídico específico, na concepção moderna do direito penal, há
verdadeira exortação ao legislador para que criminalize condutas, em subversão à
função crítica da proteção dos bens jurídicos. O princípio da proteção de bens
jurídicos deixa de ser uma proibição condicionada de criminalizar para se converter
em um mandamento de criminalizar. De um critério negativo
critério positivo
240

no clássico

para um

no moderno244. É como se fosse possível antever um fato delituoso

JAKOBS; MELIÁ op. cit., p.22. O direito penal serviria como um óbice à diminuição da vigência da norma. Não
haveria, pois, em sentido estrito, remédio ou solução contra a discricionariedade legislativa. As formas desse
controle, também tenderiam a subterfúgios discricionários que variariam conforme a conveniência do
intérprete. Jakobs escreve que a pena é a resposta a um fato realizado racionalmente por alguém e que avilta
a norma. A pena seria a reafirmação da vigência da norma.
241
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por conhecê-lo antecipadamente e antevendo o perigo de

suas condutas, ainda que futuras246. Vejapossibilitou uma recente guerra dos Estados Unidos da América contra o Iraque. A
justificativa seria armas de destruição em massa, que, no entanto, jamais foram
constatadas. Nebulosa, para se dizer o mínimo, a legitimidade da intervenção bélica.
as escondem os interesses econômicos
247

. No direito penal, seria permitir a busca e

apreensão em todos as moradias de uma região qualquer em que haja suspeita de
narcotraficância, por exemplo.
O Direito penal positivamente utilizado, sim, porque ganha uma função
utilitarista, permite, nessa ótica, uma invasão de toda e qualquer liberdade individual
para prevenir um perigo ou ameaça.
A prevenção, no direito penal clássico, ocupava posição acessória. No direito
penal moderno, se converte em paradigma dominante e isso torna cada vez mais
difícil reconhecer e assegurar os princípios da proporcionalidade entre delito e pena
e da igualdade de tratamento. Legitima a lei penal que proíbe o porte de armas, por
exemplo, a necessidade de se prevenir a violência. No caso da violência de gênero,
estaria legitimada nessa ótica, a exasperação de tratamento dado àquele que
praticar qualquer conduta tendente à violência, mesmo que moral ou psicológica,
posto que ao arrepio de princípios de subsidiariedade, proporcionalidade e
delimitação estrita da conduta tipificada.
Os interesses preventivos do direito penal moderno acarretam a ampliação de
penas abstratamente previstas, expansão dos meios coercitivos de investigação,
instituição de delação premiada, aplicação de pena patrimonial, de modo que
aparenta cada vez mais que os fins justificam os meios. Orientado que é para as
consequências, degrada a proporcionalidade e a retribuição do injusto a uma
posição periférica da Política criminal. O direito penal passa a ser reivindicado como

indaga se o direito penal é justo ou estritamente necessário. De ultima ratio passa a
245
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ser a prima ratio quando não a sola ratio para a resolução de problemas sociais248,
violando o seu caráter subsidiário249.
Há um distanciamento de conceitos metafísicos, e submissão a uma
metodologia empírica, orientada para as consequências, favorecendo teorias de
prevenção em detrimento da retribuição, atrelando o legislador penal a deliberações
controláveis de proteção a bens jurídicos.250 Ocorre uma espécie de expansão do
ordenamento penal, surgindo múltiplas figuras novas, acompanhado da reforma de
tipos já existente e em grande velocidade. O que se tem colocado é um conjunto de
tipos penais que, vistos desde a perspectiva dos bens jurídicos clássicos, constituem
risco251.
O atuar do direito penal moderno é a parte especial do Código Penal, ou
então, a legislação especial e extravagante, mas os critérios de avaliação
podem/devem ser da parte geral.

poderia ser um fator de prevenção geral (como se a prevenção fosse possível) em
razão de seu enfraquecimento. Em síntese
Direito penal num instrumento de solução de conflitos, o qual, na percepção da
opinião pública, não mais se distingue de outros instrumentos de solução de
conflitos, quer pela sua utilidade, quer pelos perigos que encerra. A despeito de seus
instrumentos perigosos, o Direito penal acaba se transformando em soft law, uma lei
branda, destinada a dirigir a sociedade252.
De forma muito perspicaz, Beccaria253 menciona as falsas ideias de utilidade,
que sacrificam vantagens reais a um inconveniente imaginário ou sem grandes
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conseqüências. Essas leis não seriam preventivas de delitos, mas temerosas deles,
nascidas da impressão tumultuosa de alguns fatos particulares e não da meditação
ponderada sobre os inconvenientes e as vantagens de um decreto universal.
Impressiona a atualidade da ponderação feita ainda na primeira metade do século
XVIII.
O que seria a política criminal moderna criminaliza ao invés de descriminalizar
e não alcança a parte geral do Código Penal, nem a execução penal, em que a
teoria do sistema se manifesta. Portanto, há uma dissonância entre o escopo teórico
fundante e as normas de aplicabilidade material imediata.
As reformas não compreendem uma redução de ameaças de sanção penal,
porém o inverso disso. Isso tudo acompanhado de reformas pontuais do processo
penal. Disciplinas como a prisão preventiva ou garantias e direitos de devesa cedem
lugar à simplificações de procedimentos e exasperação de instrumentos de
investigação. Ocorre diminuição ou impossibilidade de instrumentos de defesa, seja
por causa da dilatação dos aspectos do bem jurídico. Qualquer conduta pode ser
considerada crime254, como no caso dos delitos de perigo abstrato, que se
contentam com a conduta potencialmente lesiva, independentemente de qualquer
lesão ao bem jurídico, subtraindo do julgador até qualquer possibilidade de análise
do caso concreto.255 Ou, ainda, no reconhecimento de estado de perigo prévio nas
relações domésticas decorrente da simples diferença de gênero. Ser feminino é ser
potencialmente vítima.
O alargamento do direito penal redunda em seu enfraquecimento.
O Direito penal, tendencialmente, deixa de ser uma reação às lesões mais
graves às liberdades dos cidadãos para se tornar um instrumento garantidor da
política de segurança pública. Ele também tende a abandonar seu lugar específico
no conjunto dos ramos do Direito e se aproxima das funções do Direito civil ou
administrativo256.

254
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E no dizer de Beccaria257:

Proibir uma grande quantidade de ações diferentes não é prevenir os delito
que delas possam nascer, mas criar outros novos, é definir arbitrariamente a
virtude e o vício, que nos são apresentados como eternos e imutáveis.

Enfatiza-se mais uma vez que o emprego do direito penal deixa de ser a
ultima ratio para se tornar a prima ratio ou a sola ratio onde quer que possa haver
um ganho político. Ao invés de uma resposta ao injusto com o propósito de
reparação por meio de reação adequada, pretende se oferecer como hábil a
prevenção de ilicitudes futuras ou esconjuração de distúrbios. O Direito penal, a
partir de agora, não quer mais ser uma resposta adequada a um injusto pretérito e
sim um instrumento para controlar o futuro258.
Para Nilo Batista259 a tendência de ocupação de um poder punitivo em uma
posição secundária no Estado seria incompatível com o neoliberalismo, que
-penal seu melhor

direito penal seria consequência e instrumento do neoliberal que forçaria a
substituição do Estado previdenciário foi pelo Estado penal. Belloso260 afirma como
primeira característica da intervenção estatal neoliberal o incremento do poder de
polícia mediante leis e atos administrativos que exercem funções de fiscalização.

da criminalidade, pretendendo combater a indivíduos que em seu comportamento se
261

do Direito, que não

proporciona a garantia mínima necessária a um tratamento como pessoa. Daí é que
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mais do que à sanção de fatos cometidos262. Na ideia de Jakobs263
porque ele pressupõe a uma diferenciação entre o bom cidadão
cidadão

eles

nós

e o mau

atua de maneira a causar constante ameaça. E um indivíduo que

não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania, seja lá o que isso for,
não poderia participar dos benefícios do conceito de pessoa. Garapon, igualmente,
critica a atuação da imprensa de maneira geral, que cria inocentes ou culpados, que
produz provas e que cria vítimas e demônios264.

3.3 A UTILIZAÇÃO DO DIREITO PENAL NOS CASOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
No âmbito da violência doméstica contra a mulher antevisto pela Lei Maria da
Penha, nesse pensar, ao se iniciar um relacionamento, a mulher inicia um estado de
perigo potencial e o outro, um estado de agressão potencial. Mas, a proteção legal
conferida atribui segurança à primeira, porque implica necessariamente também em
uma ameaça ao agressor em potencial. Ora, isso encerra o direito penal a um valor
puramente simbólico.
Ao dilatar a incidência penal nessas relações privadas, se está a subtrair a
própria resposta que o direito penal poderia conferir a uma violação grave de um
que pretenderia a
uma segurança antecipada. O insucesso da tendência decorreria da impossibilidade
de o direito penal regular relações sociais intermediárias, como a família, mantendo
a prisão como um dispositivo central e porque a identificação com a vítima
contraposição à demonização do outro

em

deslocam o espaço das relações políticas

entre cidadãos para além da relação de afetividade entre as pessoas 265.
Considere-se hipoteticamente hipóteses recorrentes de violência doméstica e,
eventualmente,

condenação

criminal.

Tome-se

nessa

previsão

hipotética
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vale. E seu peso e juízo são severos a uma porque presume um estado de crime por parte do cidadão, a duas
porque presume a constância e permanência desta condição.
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condenação por ameaças recorrentes e lesão corporal leve. Os delitos são de menor
potencial ofensivo e a sanção, mesmo que com a proibição de ser substituída por
266

será de pouco tempo de privação de liberdade,

provavelmente em regime aberto, acaso a reprimenda não possa ser substituída por
outra sanção restritiva de direitos.
Assim, para a hipótese de criminalização de relações privadas e muitas vezes
íntimas, como na grande maioria das violências domésticas praticadas contra
qualquer vítima, é equivocada a sensação de que a eventual sentença criminal
condenatória, mesmo que não redunde em privação de liberdade em um primeiro
momento, conferirá segurança na medida em que ao condenado incide a
possibilidade de, em razão de qualquer outro deslize, ser encarcerado.
Quiçá, haverá a prisão e esta se repetirá. E outros serão presos e tudo
permanecerá igual, já que a privação de liberdade não tem esse efeito reformador
do caráter. Oxalá tivesse. Os mais puritanos iriam voluntariamente se submeter às
masmorras para se elevarem em virtude.
Legislações muito rígidas podem desestimular as mulheres agredidas a
denunciarem seus agressores e registrarem suas queixas. Sempre que o
companheiro ou esposo é o único provedor da família, o medo de sua prisão e
condenação a uma pena privativa de liberdade acaba por contribuir para a
impunidade267.
A consequência é a de que o Estado retorna a ter atribuições sobre conflitos
de menor potencial ofensivo que de já muito não tinha nem programas de
atendimento ou estrutura. Veja-se que os Juizados especiais cuidavam desses
chamados delitos sem vítima, ou das injúrias, quizilas entre vizinhos.
No âmbito doméstico, mesmo a injúria proferida no calor de uma discussão

265

GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião das promessas. Trad. Maria Luiza de Carvalho. Rio
de Janeiro : Revan, 1999 2ª. ed., maio de 2001. p. 97-98
266
O artigo 17 da Lei 11. 340 de 07 de agosto de 2006 proíbe a aplicação de pena pecuniária ou de multa
isoladamente, expressamente referindo a cesta básica. A imposição de pagamento de cestas básicas não
figura como pena substitutiva da pena privativa de liberdade, todavia seja prevista (e amiúde aplicada) nas
transações penais, também obstadas pelo artigo 41 da referida lei. Demonstra-se a imprecisão da lei e a
preocupação de contentar a mídia e a opinião pública que lançam críticas à impunidade compreendendo as
medidas despenalizadoras ou as substituições de pena privativa de liberdade como não tutela estatal de
condutas típicas. O problema é justamente a penalização de qualquer conduta, por menor gravidade que
tenha.

88

contraditório. Refere-se às medidas protetivas de urgência que, se de um lado, em
sendo antecipações de tutela penal, criaram meios de intervenção eficazes no
combate à violência doméstica contra a mulher, de outro, podem ser instrumento
para objetivos espúrios, como na hipótese de um casal estar em via de separação e
268

.

Não é demais lembrar que nas relações domésticas, o convívio, a rotina, os
problemas familiares ocasiona verdadeira ebulição de sentimentos, que fazem
gravitar as reações entre extremos. Nem toda violência é matéria criminal. Nem toda
violência que ocorre nas relações domésticas se caracteriza como violência
doméstica. Em nem toda a mulher é a vítima. Esse o problema da lei que se olvida,
com efeito, de incluir as vítimas de relações domésticas ou as mulheres, como tenta
convencer.
Veja-se que a tutela penal dos casos de violência doméstica contra a mulher,
em absoluto, representa combate efetivo à violência doméstica contra a mulher.
Gera-se um déficit de efetividade, pois, com força, a retribuição penal não será
grave.
Então se poderia cogitar de penas mais gravosas. Em absoluto é essa a
solução, exceto para delitos que possam ser considerados graves, como a lesão
corporal, que tem sanção inferior a do furto simples. O descompasso poderia ser
solucionado com a correta valoração do bem jurídico integridade física, mas sem a
distinção de gênero.
O problema é justamente o tratamento penal de condutas de baixa gravidade,
ou pautados em valores puramente morais269. A penalização grave encerraria um
despotismo do poder punitivo do Estado, redundando em agravamento do déficit de
legitimidade.
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Hassemer270 aponta como problemas graves do direito penal moderno o
déficit de implementação, em um primeiro momento, secundado pela redução do
direito penal a uma função meramente simbólica. O déficit de implementação
poderia levar a crer que a solução seria a necessidade de aplicação mais incisiva
dos instrumentos penais, ou o reconhecimento de que há um problema estrutural
que não será resolvido, mas agravado pela exacerbação dos instrumentos penais. O
déficit significa que as leis penais e seu emprego estão levando a consequências
desiguais e injustas. Esses déficits são indicador de que o direito penal está sendo
aplicado em áreas e funções que lhes são estranhas e que essa impropriedade é
basilar e não contingente. Esse mesmo déficit de implementação, a longo prazo,
produzirá o risco de o Direito penal se recolher a uma função simbólica, a custa de
sua função real, como se o Direito penal possa resolver os seus próprios problemas.
Posto que Meliá271 defenda a possibilidade de um direito penal simbólico, inclusive
exemplificando a conduta tendente ao racismo, cuja tipificação encerra simbolismo
acentuado, ainda assim há que se compreender que o combate à característica ou
cultura pode não se alcançar com a sanção ao possuidor da característica ou prática
rechaçada.
Em outras palavras: a criminalização da conduta racista é hábil para combater
o racismo? O combate à criminalidade se faz com a mera pena ao criminoso? Ou,
ainda, o combate à criminalidade é possível com a criminalização de condutas que
possam a ser nocivas, ou que possam potencialmente gerar risco272? No manuscrito
de Jakobs273 sobre terroristas como pessoas de direito, há uma abordagem
interessante sobre o combate ao terrorismo. Jakobs menciona que se pretende é a
luta contra o terrorismo, mas a pena é aplicada contra o terrorista. A punição do
terrorista é uma meta intermediária. A questão que surge é no sentido de que a
punição do terrorista pode ser meio de combate ao terrorismo. Ao se obter uma
ampla punição de terroristas, se combate ao terrorismo? A aplicação de pena ao
270
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autor de violência doméstica é meio de se obter a igualdade entre os gêneros ou a
proteção à mulher? A política se vale do direito penal como se nele houvesse a
possibilidade de resolução dos problemas sociais e culturais.
Em algumas cidades de Santa Catarina, por exemplo, há um problema social
de relativa gravidade que é a aglomeração de andarilhos e trabalhadores eventuais
das lavouras de alho, maçã e manejo de reflorestamentos nas praças e logradouros
públicos para o consumo de álcool274. É como se a criminalização e prisão dessas
pessoas fosse solução ao problema social.
Tem-se no direito penal o afã de produzir a tranquilidade mediante o mero ato
de promulgação de normas, que muitas vezes não são aplicadas, contudo, mesmo
que o fossem, mesmo que se obtivesse a efetiva aplicação ou endurecimento de
normas já existentes, o que se obtém é um utilitarismo às avessas do direito penal,
que a tudo passa a punir mesmo que de forma não muito clara, não muito
determinada.
A determinação é outra barreira ao direito penal que é abrandada no direito
penal moderno275. O legislador lança mão de conceitos que possam ser utilizados
com flexibilidade e abrangência.
A Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, inspirada diretamente na Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e erradicar a Violência contra a Mulher tem
como principal característica político-criminal exprimir uma demanda pela pena que
impõe o sofrimento físico, uma opção retributivista-aflitiva que recusa o sofrimento
penal moral ou patrimonial (que seria aquele das medidas despenalizantes) aos
apenas em razão do gênero
feminino. O questionamento é até que ponto a lei ordinária viola o princípio da
individualização da pena.
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Por certo que o movimento punitivista276 pode incrementar dados estatísticos
a indicar aplicação de sanção às condutas, porém de maneira alguma esses dados
refletem a não ocorrência da prática ou o desenvolvimento de ações estatais ou da
sociedade civil de efetivo proveito nesse sentido. A violência doméstica contra a
mulher é numericamente relevante, mas questiona-se que reflita a forma mais grave
de violência277. A Lei Maria da Penha propiciou comprovadamente o crescimento
exponencial da punição de agressores contra a mulher. Outra questão é saber se
isso gera diminuição da violência contra a mulher. E, enquanto ação afirmativa, a
mitigação da igualdade formal apenas tem justificativa ante à obtenção de uma
igualdade material relevante.

3.4 O UTILITARISMO DO DIREITO PENAL RELACIONADO A FATORES
MODERNOS
É possível a verificação de dois sistemas penais distintos no capitalismo pósindustrial: o primeiro, para o bom cidadão, que considera a deterioração prisional e
faz incidir medidas de despenalização, como a transação, suspensão condicional do

deterioração

prisional

e

procura

impor

penas

privativas

de

liberdade

neutralizantes278.
É possível uma correlação entre o sistema neoliberal e o sistema penal
dilatado, no sentido de que a ampliação da incidência do direito penal atende a
reclamos da civilização industrial, que se empenha em manter e fabricar uma
realidade de sistema penal em que a insegurança é a tônica279. Esse chamado
direito penal moderno enfraquece o Estado de Bem-Estar-Social na mesma
proporção que fortalece e glorifica o Estado penal, até porque a criminalização seria
uma das únicas medidas de que o governante neoliberal dispõe, pois inserido em
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jogo de submissão do parlamento e enfraquecimento do Judiciário280. Ocorre uma
despolitização dos conflitos sociais na medida em que ocorre uma politização da
questão criminal281.
O tratamento penal é uma forma de controle social e própria do
neoliberalismo. Na falta de políticas públicas para a atuação do Estado, este se volta
para as relações privadas. A política invade a intimidade e o proibido decorre de um
perigo objetivo na medida em que todos são vítimas em potencial282.
O direito penal do inimigo apenas pode ser considerado um avanço, como
pretende Meliá283, se houver entendimento de que esse ramo, por assim dizer,
possa ser um instrumento de transformação social, ou para o caso de se reconhecer
sa
ampliação do direito penal faz de qualquer cidadão um criminoso em potencial.
Deve-se resgatar a ideia de que o valor tradicional dos Direitos Humanos
permanece, e com força, no Direito penal

sobretudo no direito penal. Isso quer

dizer que não há nada de errado em se pensar o direito penal como uma barreira ao
abuso punitivo do Estado, seja na criminalização de condutas, seja na eleição de
bens jurídicos universais e de baixa delimitação, seja para os crimes de perigo
abstrato, propostas de simplificação processual284 ou diferenciações que, em
primeira vista, garantem segurança, mas que comprometem proporcionalidade,
individualização da pena, ampla defesa e que, porquanto não rompam o círculo
vicioso da insegurança, geram clamor ainda maior por enrijecimento penal.
Um dado interessante e que não pode ficar despercebido é que justamente
sobre o episódio que envolveu a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, em abril
de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, atendendo
denúncia do Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê
Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), publicou o Relatório
280
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n. 54 recomendando que o Brasil cumprisse efetivamente o que acordado na
Convenção de Belém do Pará e:

e os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser
reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias do devido
processo e estabelecesse formas alternativas às judiciais, rápidas e
efetivas, para solucionar conflitos intrafamiliares, de modo a sensibilizar
285

O direito penal está servindo para tudo, como se penalmente fosse possível
transformar a sociedade, como se o crime e a criminalização fossem suficientes para
conter a sensaç
círculo vicioso em que, motivados na insegurança e na impunidade, mídia, poderes
políticos e massa social reclamam tutela penal para comezinhas condutas, ou pior,
como sói ocorrer amiúde nestas plagas brasileiras, um acontecimento de
repercussão desencadeia um tratamento criminal grave. Corroborando com a
exposição, tem-se que a criminalização exacerbada ocasiona uma dupla falência no
que poderia justificar o direito penal. Não há correta tutela social, não há defesa das
partes ofendidas, e as funções de garantia individual contra punições injustas é
violada286. É uma tarefa para além das possibilidade do Direito penal287.
Obviamente, esse tratamento puramente criminal, no mais das vezes sem a
ocorrência de qualquer política pública288, não alcança os motivos da insegurança e
impunidade, e por não alcançá-las, lhes agudam e majoram, forçando novamente
agravamento de tutela criminal em dízima periódica intransponível e escravizadora.
Não se pode distanciar do entendimento de que criminalidade e combate ao crime
são temas políticos conservadores e privilegiadamente se prestam a estratégias
populistas289 e de controle de massas. A lei e ordem é um regulador dos sentimentos
da população. O artifício conservador se adaptou muito bem a essa argumentação
que vai se acolchoar também em fileiras de vanguarda e progressistas, e com vestes
de revolucionário.
285
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Paradoxalmente, o sistema penal brasileiro foi fundado sob o predomínio do
poder punitivo doméstico. Esse poder punitivo doméstico se converteria em público
apenas para atender ordens pragmáticas e, paradoxalmente, ao se depositar a
esperança da resolução dos problemas domésticos no poder punitivo se está a
tentar usar como remédio o veneno que sempre mutilou (a), submeteu (e), matou(a)
e marginalizou(a) a mulher. Em síntese, se fortalece o mesmo poder que sempre
promoveu a discriminação e submissão da mulher290. Nilo Batista291 e Elena
Larrauri292 inclusive observam que o movimento feminista, em princípio, visou a
afastar a intervenção estatal ao passo que, no campo da violência, busca socorro na
mais exacerbada forma de incisão do Estado na vida privada, o Direito penal.
Fácil seria constatar que a mídia passou a ter um extraordinário poder de
selecionar para a criminalização secundária e de forma seletiva de modo que
controla o poder punitivo muito mais do que uma investigação bem ou mal realizada.
Notadamente em países de modernidade tardia, ocorre estreita vinculação entre os
meios de comunicação e o sistema penal. A mídia para mais do que a função
comunicativa, torna-se agência do sistema penal293. Garapon294 também discorre
que por vezes não é o processo que leva ao julgamento de culpado ou inocente,
senão a imprensa. Uma notícia provoca mais iniciativas de agências dos sistema
penal do que uma investigação. As questões políticas ficaram policizadas. O debate
político, ocultado. O Estado policial que se instalou à reboque do neoliberalismo fez
flexibilizar as garantias individuais incorporando insumos teóricos que justificariam
(?) o que Nilo Batista295

296

,

de fábrica de realidade.
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Isso em pleno Estado Democrático de Direito, em que o Direito Penal deveria
ser chamado a ter papel transformador nas celeumas transindividuais muito mais do
que atreladas à individualismos próprios do Estado Liberal ou de penalização de
condutas sem gravidade, próprias de regimes autoritários297. As leis penais parecem
não ser importantes para serem pensadas e refletidas. Parecem mais respostas
dadas pelos juristas à opinião pública298.
Em vistas à agilização pretendida, o expediente utilizado para propiciá-la é, na
Lei 11.340 de 2006, a exemplo do que ocorre no Estatuto do Idoso e no Estatuto da
Criança e do Adolescente299

300

determinar que os processos abarcados pelas leis

respectivas tenham absoluta prioridade. Em outras palavras, obriga que sejam
analisados preferencialmente a outros processos de outras matérias. O expediente,
em verdade, não agiliza o trâmite processual e, em meio ao número elevadíssimo de
processos tramitando

301

, encerra mais uma barreira (ou barragem) ao andamento e

célere prestação jurisdicional de tantos outros processos.
Com efeito, determinar absoluta prioridade não torna o trâmite processual
mais ágil. Depois disso, há verdadeira banalização do que seja prioridade. A

encerram enfraquecimento de garantias inerentes ao direito penal. As medidas
protetivas são verdadeira antecipação da tutela penal que, a uma, são analisadas
sem contraditório

e nem há contraditório diferido. Inexiste contraditório para as

medidas protetivas -; a duas, por se tratarem de medidas imbuídas de cautelaridade,
ocasionam a urgência de análise pretendida.
Em nome dessa rápida resposta penal se lesam substancialmente direitos
fundamentais, sobretudo individualização da pena, contraditório, ampla defesa.
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A recomendação de criação de formas alternativas às vias judiciais para o
enfrentamento dos casos de violência doméstica nem foram pensados e até mesmo
são obstados pelo tratamento da matéria conferido. O processo penal, em que se
obsta a composição civil, transação, suspensão condicional do processo (art. 41 da
Lei 11.340 de 2006), mesmo que ao final gere uma sentença de absolvição, cria um

mesmo é tratada ou resolvida. Objetiva-se retribuição penal, e nada mais.
Talvez, por viés diferente daquele recomendado, porque a chamada Lei Maria
da Penha é polêmica, de (in)constitucionalidade (in)duvidosa, de (in)efetividade
(in)duvidosa (as gêneses dos conflitos domésticos não são atacadas, apenas as
suas consequências) propiciou debate e mídia sobre a gravidade do problema de
violência doméstica, sobretudo da violência doméstica praticada contra a mulher302.
O direito penal e a política criminal estão muito mais como fruto de
mecanismos de adequação a novas situações de ameaça à sociedade. Com isso, as
necessidades de legitimação desaparecem furtivamente: o que antes exigiria um
complexa elaboração, brilha hoje imediatamente como atual, necessário, sem
alternativa ou simplesmente eficiente. No debate sobre a direção correta da política
do Direito penal, sobressaem, antes de tudo, interesses políticos e de apuração dos
crimes; ouve-se pouco sobre considerações filosófico-penais, e a teoria do Direito
penal se apresenta mais para aprovar do que para criticar303.
Contraria e fere a ideia de proteção aos direitos humanos a mentalidade de
que tudo demanda uma sanção penal, desdenhando da legalidade e atribuindo um
304

.

Elena Larrauri305 é enfática ao afirmar que:
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Exigir, alentar o aceptar mayores penas sabiendo que éstas no contribuyen
a disminuir las dimensiones del problema es un ejemplo de populismo
punitivo, decir lo (que se cree) que las víctimas quieren oír, y no decir, sobre
todo cuando se está em la oposición, lo que uno racionalmente cree: que la
violencia es um problema complejo, que debe ser abordado con leyes
integrales, pero que un ulterior aumento de penas no consigue reducir de
forma significativa los delitos.

em que os níveis de controle público das relações privadas aumentam de tal modo
que soa inevitável o enfraquecimento dos já sonegados direitos fundamentais. O
Estado de vigilância ameaça o Estado Democrático de Direito. Bem entendido que
não se pretende excluir do âmbito penal os casos de violência doméstica
(independentemente de gênero da vítima). Porém, penalmente relevante, são os

pretender uma vigilância exacerbada.
Tutela-se penalmente o perigo de danos mais graves. Depois se tutela o
perigo de perigo. Quiçá, os atos preparatórios terão relevância penal e, com o
tempo, até mesmo as cogitações.
Tal como George Orwell306 previu no livro 1984, a estrutura do Estado apenas

conforme o grande irmão lhe determina. E os que abrirem os olhos e perceberem
que as imagens na parede da caverna são sombras distorcidas de uma realidade
muito maior existente logo ali nas suas costas, ah, esses serão perseguidos e
execrados. Serão os proscritos ou os loucos a serem internados307.

306
307

ORWELL, George. 1984. Tradução de Wilson Velloso. 22 ed. São Paulo : Editora Nacional, 1991.
Cf. PLATÃO. Alegoria das cavernas: A Política.
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4. A LEI MARIA DA PENHA
AÇÃO AFIRMATIVA

OS ASPECTOS PENAIS EM CONTRAPOSIÇÃO À

As ações afirmativas, conforme visto, são tratamentos diferenciados em favor
de determinado grupo que padece de submissão ou inferiorização injustificada em
virtude

de

fatores

históricos.

A

abordagem,

doravante,

irá

averiguar

a

(im)possibilidade de tratamento diferenciado na seara penal com vista à obtenção de
igualdade fática.

4.1 NECESSIDADE DE AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO
Desde o prisma biológico, ao antropológico, a formação das sociedades, o
patriarcalismo, até os tabus de sexualidade, há o reconhecimento de diferenças
entre homens e mulheres308. Aristóteles defendia a ideia de que:

[...] os animais machos na natureza são mais perfeitos e, por isso são
dirigentes, enquanto que as fêmeas são menos perfeitas e por conta disso,
obedecem, sendo esta regra naturalmente aplicável a todos os homens.
Aduzia que, naturalmente, o homem é mais destinado a mandar do que a
mulher e que existe uma certa arte de conquista natural para os chefes de
309
família e do Estado .

O reconhecimento e o questionamento acerca dos valores feitos sobre essas
diferenças passaram a forjar o conceito de gênero, que delineia a forma como cada
grupo social entende e define as diferenças entre si e em relação aos distintos,
superando o conceito de sexo e ganhando valoração também social 310.
O certo é que a valoração das diferenças entre os gêneros implica, ainda
hoje, relação de poder, o que transforma essas diferenças em desigualdades311.
Tomando a ligação entre a liberdade e a igualdade, a liberdade é um direito
natural que nasce com a pessoa, não se perquirindo ou importando seja ela homem
ou mulher. A liberdade não está condicionada ao gênero. Mas, pode-se dizer que o
308

Abordado no primeiro capítulo, todavia, jamais se teve o objetivo de aferir e pesquisar sobre as origens,
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constatação.
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ARISTÓTELES. Política. Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 18-32
310
PINHO, Leda de Oliveira. Princípio da igualdade: investigação na perspectiva de gênero. Porto Alegre : Sergio
Antonio Fabris ed. 2005. p. 45-69.
311
HERMAN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher violência doméstica e familiar
considerações à Lei 11.340/2006 comentada artigo por artigo. Campinas : Servanda editora. 2008. p. 23-26

99

plus de
liberdade ocorre porque há, desde o nascimento, uma diferenciação entre
masculinos e femininos e a diferenciação importa na supressão de liberdade312. Isso
bem demonstra que a sociedade é um produto cultural, de modo que as
diferenciações não são naturais, senão culturais.
Ainda que presentes essas diferenciações e que elas possam representar
relações de poder313, invariavelmente as relações entre as pessoas importará as
relações entre gêneros.
Para Piazzeta homens e mulheres, com as diferenças anatômicas que os
caracterizam enquanto indivíduos pertencentes a um ou outro sexo, necessitam-se,
complementam-se, estão indissoluvelmente ligados para a perpetuação da espécie
humana, para a vivência do amor e do sexo,

afora as técnicas de reprodução em

que essas características foram suplantadas pela ciência à custa de fundamentação
ética314,
pessoas humanas, e a igualdade almejada certamente será um sonho realizado a
315

.

O principal ponto a ser conquistado é o cultural, o que demanda, além de
tempo, a substituição de paradigmas já enraizados por outros novos e opostos, e
que não acarretem o subjugo do gênero feminino. Com efeito, as mulheres também
são produto de um fator cultural que as reprime e também são promotoras da
continuidade dessa cultura, muitas vezes sem qualquer percepção disso. À medida
que os entraves sociais e econômicos para a participação da mulher caem,
reforçam-se os constrangimentos ideológicos. A própria mulher é a reprodutora da
ideologia dominante e dos estereótipos, dos quais é a própria vítima 316.
Até mesmo a família deve ser recontextualizada. É preciso dissolver a ideia
da naturalidade da família. A família é uma criação humana mutável, assumindo
312

PIAZZETA, Naele Ochoa. O princípio da igualdade no Direito Penal. Uma abordagem de gênero. Porto Alegre
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313
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configurações diversificadas em torno de uma atividade317. Nesse prisma, o aspecto
cultural da posição ou papel da mulher é que deve ser analisado, reinventado,
recompreendido, porque a cultura é também produto do meio e, uma vez inseridos
em determinado contexto, o natural é que cada um seja propagador dos padrões
culturais e de valor que conhece. Suely Souza de Almeida318
rotinização da violência de gênero, em sua expressão física, [...] favorece a

A cultura, as leis, o senso comum os colocam desde o início como desiguais.
A igualdade sempre está associada à ideia de justiça. Liberdade, igualdade e justiça
são valores ligados de forma indissolúvel. Negando-se a igualdade, suprime-se a
liberdade e atinge-se o núcleo primeiro da dignidade humana e da justiça319.
As diferenciações se iniciam no próprio tratamento familiar e a família, na
expressão de Bruschini320, família é o lugar de adestramento para a vida social. Se
lugar, portanto, for um ambiente de violência doméstica, a criança aprenderá ou
entenderá aquela violência como natural, porque o filho aprende as noções de
autoridade idealizando a figura paterna e materna. Portanto, é neste ambiente que
se tem a internalização de mecanismos de submissão, até porque a mente humana
tem na infância o início de um processo de formação.
Sobre

a

solidificação

dessa

característica

social,

tem-se

que

as

desigualdades entre os gêneros sempre levaram a mulher (ou melhor, o gênero
feminino) a uma condição de inferioridade e submissão. A pretensa inferioridade e a
submissão se manifestam em todas as relações, sejam familiares e domésticas, de
trabalho e mesmo de cidadania321.
Porquanto tais se incorporaram em todos os níveis de relacionamento, as
próprias vítimas dessa cultura de submissão contribuem para sua perpetuação, até
por consideração e absorção dela como se natural o fosse.

317
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E o combate ou luta contra essa condição é tanto menos acentuado quanto
mais rígida, estigmatizada e patriarcalizada for a sociedade. Isso porque nessas
sociedades ocorre déficit de capacidade de exercício de um papel ativo de
transformação, ou déficit de condição de agente322. E nessa circunstância, inclui-se o
Brasil e, de modo geral, a América Latina, onde não se promoveu o chamado
welfare state323 324.
Toda superação dessa ou daquela discriminação é uma marca do progresso
da civilização. E a isonomia entre os gêneros tem se mostrado, lenta e
gradualmente, uma verdadeira revolução incruenta a levar a total eliminação da
discriminação, como sinal seguro de que a história está no rumo certo da valorização
das diferenças325.
Todavia, assegurar a igualdade às mulheres não significa destinar a
desigualdade aos homens. O procedimento de inclusão de um dos gêneros, tanto
formal como material não se traduz em exclusão do outro326, mesmo que se deva
ponderar que qualquer tratamento diferenciado a melhor em favor de um
determinado grupo gere um tratamento a pior a outro grupo327.
De Piazzeta328:

A igualdade e a desigualdade não residem intrinsecamente nas coisas,
situações e pessoas, porquanto, em última análise, todos os entes
diferenciam-se entre si por mínimo que seja. O que acontece é que certas
diferenças são tidas por irrelevantes segundo o critério que se tome como
discrimen.

Para Bastos e Martins329:
[...] O que não se pode admitir, e este parece ser o sentido fundamental do
dispositivo constitucional, é que sob o manto das desigualdades biológicas,
322
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fisiológicas, psicológicas e outras possa encobrir-se uma verdadeira
diferenciação de dignidade jurídica, moral e social entre ambos os sexos.

O tratamento isonômico entre os dois sexos é um direito fundamental,
oponível erga omnes, inalienável e indisponível, e sua própria história surgiu com a
implementação do moderno estado Constitucional, como forma de limitação do
poder, posto que seja necessária a formulação de ações afirmativas tendentes à
superar os estigmas de desigualdade consolidado ao longo de séculos de
submissão feminina330.
Em um brevíssimo resumo do desenvolver da inclusão feminina na história,
se tem que após as revoluções burguesas as reivindicações do gênero feminino até
então tímidas ou duramente reprimidas passaram a ser de igualdade política e de
oportunidade de educação. Isso vinha ao encontro do que o Estado Liberal
preconizava. A partir do momento em que mais forte as mulheres foram inseridas no
mercado de trabalho, reclamaram a igualdade civil e política, mesmo que houvesse
limitação cultural à estrutura ainda patriarcalizada331. Com vista a essa diferenciação
neutra, o Tribunal Constitucional Espanhol chegou a conceder amparo a homens
que se sentiam inferiorizados e discriminados em respeito às mulheres, por métodos
de razoabilidade [razonamiento] característico do princípio da igualdade 332. Ocorreu
o movimento pendular mencionado no capítulo anterior a evidenciar que a mera
compensação não ocasiona a emancipação, antes perpetua os fatores de
desigualdade.
Na confluência de fatores de transformação social, a partir da segunda
metade do século XX, o gênero feminino buscou inserir-se como igual em relação ao
gênero masculino e, porquanto arraigado a fatores de produção e cultura ainda
masculinos, reivindicava seu lugar no mundo de forma misógina, ou seja, olvidandose de sua própria condição feminina. Na Europa, desde os anos 50 houve
preocupação efetiva com a não discriminação em razão do gênero. O tratado de
Roma constitutivo da Comunidade Econômica Européia de 1957 já determinava que
não haveria diferença de remuneração entre o trabalho realizado por homens e
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mulheres333.

Enfim,
334

fundamental

reconheceu-se

a

igualdade

de

gênero

como

direito

.

Em uma primeira etapa, a constitucionalidade dos tratamentos desiguais que
se sustentavam no gênero se calibrava em vista a uma justificação objetiva e
razoável em função da finalidade perseguida. Mas, como o critério era neutro,
ignorava, portanto, a situação real de inferioridade em que haviam vivido e seguiam
vivendo as mulheres em relação aos varões.
Percebeu-se, então, que não bastava o mero reconhecimento de igualdade
formal. Não bastava, igualmente, sob pena de anulação da própria natureza e da
dignidade feminina (sempre violentada), uma igualdade material fundada na inclusão
da mulher em um universo masculino.
Mais que isso, enfim a necessidade de equalização foi compreendida no
sentido de feminilizar as relações sociais em todos os seus aspectos. As diferenças
entre os gêneros foram sendo percebidas como qualidades que deveriam ser
valorizadas para que, a partir delas, o princípio da igualdade pudesse ser aplicado
com toda sua magnitude335.
Conforme Piazzeta336
formal, e os direitos à compensação das desigualdades, na material, devem andar

O reconhecimento, aceitação e respeito às naturais e culturais diferenças
entre os gêneros são fator de promoção da igualdade substancial e acrescida do
plus democrático e legitimador apenas obtido na terceira grandeza de igualdade337.
Nesta, não há fagocitose do grupo minoritário pelo majoritário (ou do
dominado pelo dominante), mas harmonização e compatibilização das diferenças, a
partir de seu reconhecimento e da promoção de meios de superação e polimento
333
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das arestas nas tensões de convivência. Nesta grandeza de igualdade, para além de
sua mera declaração (do Estado Liberal) e débil promoção (do Estado Social)
reconhece-se a identidade e dignidade da mulher enquanto pessoa e enquanto
gênero e disso se expraiam todos os demais direitos como natural consequência. A
simples condição humana confere dignidade à mulher ou ao homem e esse é o
democrático338.
Essa ideia de valor-fonte, valor-fim e valor-meio (considerando que a
igualdade seja um valor necessário, ainda que não suficiente à justiça (valor-fim),
permite equacionalizar a problemática da desigualdade de gênero perguntando
quais as maneiras de se obter igualdade substancial entre os gêneros

condição de

para se conferir, obter ou preservar a dignidade da pessoa humana339.

justiça

Para que uma ação positiva ou, ainda mais, para uma discriminação inversa,
seja posta em marcha e, em princípio, pareça ser justificada, mister primeiro, que
exista uma discriminação que remonte ao passado; segundo, que o legado dessa
discriminação histórica se traduza em uma situação atual com reflexos em
problemas sociais e estruturais de subordinação que, ao menos em parte, sejam (ou
seriam) eliminados mediante tais ações; em terceiro, que determinados fatores
sociais e psicológicos outorguem ao grupo uma significação atual que vá mais além
do que a reunião casual de indivíduos340.
Pois bem. A igualdade ou desigualdade entre os gêneros não é aspecto
vulgar para o qual não sejam necessárias tanto legiferação como políticas
adequadas com vista à obtenção de uma igualdade democrática. A inferiorização da
mulher remonta há séculos, tem profundas raízes culturais, obtemperadas por
fatores econômicos e com justificativas até de cunho religioso. Todas essas
confluências ainda hoje fazem a mulher ocupar uma posição de submissão. É
imperativo, pois, o reclamo tanto na universalização do alcance do princípio da
igualdade
alcance

338
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A Constituição Federal de 1988 teve a felicidade de entrar em vigor no
momento exato em que a igualdade entre os gêneros assumia um sentido de
reivindicação permanente. Não se podia continuar a desconhecer que a sociedade
já clamava por tratamento equânime para os dois sexos341.
A pretensão de restabelecer uma situação de igualdade efetiva de
oportunidades pode justificar a implantação de ações afirmativas e também de
discriminação inversa, com uma duração limitada à consecução do objetivo342.
A efetivação e medidas que possam aplainar o árido campo das relações
interpessoais, sobretudo nas relações domésticas é, portanto, indispensável à
concretização do princípio da igualdade. Neste passo, as ações afirmativas de
gênero são necessárias.

4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A LEI 11.340 DE AGOSTO DE 2006
A chamada Lei Maria da Penha tem objetivos delineados e tem base na
Constituição Federal de 1988343, além de diversos tratados internacionais. Todavia,
percebe-se que a promessa constitucional não foi integralmente observada, porque
a lei visa a cuidar apenas da mulher vítima de violência doméstica, em que pese o
artigo 226, § 8º da Constituição Federal ser claro no impositivo de criar mecanismos
para coibir a violência no âmbito de todas as relações familiares344, não somente as
que afligem os integrantes femininos. Decorre do reconhecimento do ainda presente
jugo masculino que pesa contra a mulher, fruto da cultura sedimentada na
sociedade345.
Existe a previsão constitucional para a erradicação da violência doméstica, e
o Brasil ratificou vários compromissos internacionais sobre o tema (v.g. Convenção
sobre a eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW),
341
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Plano de ação da IV Conferência Mundial sobre a mulher (1995), Convenção
interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher
(Convenção de Belém do Pará, 1994), Protocolo facultativo à convenção sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher)346. Reforce-se que
a Constituição determina o combate à violência doméstica. Não há, expressamente,
um comando no sentido de combate do que atinja apenas ao gênero feminino. No
entanto, razão de se reconhecer a necessidade de ações afirmativas tendentes ao
gênero, e que as vítimas de violência doméstica em sua maioria sejam mulheres,
não se desconsidera o cunho constitucional da Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006,
a Lei Maria da Penha.
A questão não é apenas de efetividade do que pretende a Lei 11.340 de
2006, mas de compatibilidade constitucional frente ao princípio da igualdade. Em
outras palavras, se a ação afirmativa proposta está de acordo com a Constituição
Federal e, para tanto, como a Lei Maria da Penha tem cunho penal acentuado, se as
medidas afirmativas de proteção ao gênero são compatíveis com discriminação (no
sentido de diferenciação) penal.
O ponto é abordar se as ações afirmativas tem cabimento no direito penal, se
a diferença de pena pode ser descrita e justificada com a doutrina da ação
afirmativa. Não se questiona a pertinência e constitucionalidade de ações afirmativas
de gênero. O questionamento é sobre a possibilidade de isso ser feito no campo
penal347.
Maria Amélia Azevedo, analisando aspectos de violência doméstica contra
crianças, afirma que é necessário construir uma teoria crítica na área da violência
doméstica. O mesmo vale para a violência doméstica que se pratica contra as
mulheres. Essa teoria crítica precisaria de duas condições: ser politicamente correta
e cientificamente válida. Por politicamente correta, entende o que é emancipatório e,
portanto, não ideológico. Por cientificamente válido, entende o que é eficaz. Nesse
ponto tem-se que não basta a eficácia, o resultado. O meio também é
determinante348.
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A inclusão apenas poderá ocorrer se for possível participar em plena
igualdade das benesses e dos danos da vida social. O que se deve erradicar é a
participação apenas nos ônus da vida e não nos bônus. Todavia, não é
emancipatório alocar a mulher em uma espécie de redoma instransponível de
segurança. Essa redoma protetiva avilta a condição feminina sujeitando-a a uma
espécie de tutela, como se houvesse necessidade de proteção a um ser débil ou de
menor capacidade. Naele Ochoa Piazzeta349

iva do Estado em

negação das vantagens e das desvantagens da vida social, negando a plena

Herman refere a mulher em situação de hipossuficiência350. Dizer que a
mulher é hipossuficiente é afirmar que naturalmente não tem as mesmas condições

não existir, porque a submissão feminina é um produto da cultura e não da natureza.
Ora, conforme Piazzeta, o protecionismo do Estado sobre a mulher não é um
benefício, mas um capitis deminutio.

-se diferentemente a mulher, mesmo que

com o nobre intuito de protegê-la, é a mais grave forma de discriminação. A busca
pela igualdade não obscurece o reconhec

351

.

A própria exigência de que a renúncia da representação se dê perante
magistrado352 é uma afronta a autonomia da mulher, como se a audiência
judicialiforme fosse necessária a chancelar sua vontade.
Nesse sentido, demonstrando que de fato ocorre uma tutela como se a
mulher fosse incapaz tem-se de Maria Lúcia Karan353:

Quando se insiste em acusar da prática de um crime e ameaçar com uma
pena o parceiro da mulher, contra sua vontade, está se subtraindo dela,
349
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formalmente dita ofendida, seu direito e seu anseio a livremente se
relacionar com aquele parceiro por ela escolhido. Isso significa negar-lhe o
direito à liberdade de que é titular, para tratá-la como se coisa fosse,
submetida à vontade de agentes do Estado que, inferiorizando-a e
vitimizando-a, pretendem saber o que seria melhor para ela, pretendendo
punir o homem com quem ela que se relacionar - e sua escolha há de ser
ou
que, pelo menos, não deseja que seja punido

A marca emancipatória é um fator determinante para o reconhecimento da
validade científica de qualquer medida afirmativa. As ações de discriminação positiva
não podem ser tais que inferiorizem ainda mais o grupo que pretendem equalizar. O
objetivo não pode ser a proteção, mas de equalização.
Para isso, até a terminologia é importante. Veja-se que a adoção do termo
gênero tem por escopo ultrapassar os termos masculino e feminino, homem ou
mulher.

9º, 28 e passim), sem embargo das boas intenções sistemáticas que a inspiraram,

revogado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas palavras de Nilo Batista:

antecipável por simples referência à iminência da vitimização, removeria o
inconveniente de emparelhar a mulher agredida a um sujeito deficitário em sua
capacida

354

.

Com efeito, o objetivo da legislação deve ser a proteção da mulher em
situação de violência doméstica, o que é diferente de tutela da mulher, entendido o
termo tutela como um meio de supressão de alguma incapacidade. A proteção à
mulher, sob pena de afrontar sua própria dignidade, não deve ser aquela que a
coloque na condição de merecedora de tutela, mas a que respeite sua
personalidade e vontade.
Muito mais do que os aspectos de direito penal dos casos de violência
doméstica, a Lei 11.340 de 2006 obriga que família, sociedade e poder público
atuem firmes na erradicação da violência doméstica contra a mulher, e isso é muito
mais do que a adoção de medidas protetivas, ou da proibição de penas brandas aos
casos de violência doméstica ou mesmo da supressão ao agressor de direito
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subjetivo de ter em seu favor benesses de transação penal, composição civil ou
suspensão condicional do processo nos delitos que sejam de menor potencial
ofensivo ou que os admitam em razão da pena abstratamente cominada.
Ora, essas outras questões todas são relegadas para fora da publicidade que
se deu às imposições trazidas pela legislação, como se não houvesse essas
previsões todas. E, justamente nesses pontos olvidados é que os resultados
culturais de transformação poderiam ser obtidos.
Tais resultados, porquanto culturais, não gozariam de imediatidade. Aliás, os
resultados imediatos pretendidos, sobretudo com a utilização do direito penal,
enfatizam as condições de desigualdade e não contribuem, em absoluto para a
transformação inclusiva necessária para a igualdade de terceira grandeza entre os
gêneros. Demais disso, o próprio Direito penal enfraquece em sua banalização.

4.3 A LEI 11.340 DE 2006 COMO AÇÃO AFIRMATIVA
As ações afirmativas, em síntese, são medidas que, a fim de propiciar
equalização entre grupos distintos, conferem tratamento diferenciado para o grupo
inferiorizado até que se obtenha a igualdade pretendida, compensando a
desigualdade ou por meio de distribuição diferenciada de benesses. Para que seja
possível alcançar a igualdade substancial muitas vezes é necessário que indivíduos
socialmente inferiorizados sejam favorecidos. Nisso, em síntese, repousa o que se
está a chamar de ação afirmativa355.
Certamente a chamada Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, confere ao
gênero feminino obtenção diferenciada de tratamento e benesses, visando a
igualdade substancial das mulheres em relação aos homens. Ainda assim, há que se
refletir sobre a possibilidade dessa promoção de igualdade substancial.
Em relação às mulheres, as ações afirmativas foram discutidas no México, em
1975, na Conferência Internacional da Mulher, que originou a Convenção para a

354

BATISTA, Nilo. Só Carolina não viu. In.: MELLO, Adriana Ramos de. Comentários à lei de violência doméstica
e familiar contra a mulher. 2ª. ed. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009.
355
PIAZZETA, Naele Ochoa. O princípio da igualdade no Direito Penal. Uma abordagem de gênero. Porto Alegre
: Livraria do Advogado, 2001. p. 89

110

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, adotada em 1979
e homologada em 1984356 e que no artigo 4º, item 1 preceitua:
A adoção pelos Estados signatários de medidas especiais provisórias
visando a acelerar de fato a igualdade de homens e mulheres não será
consideradas discriminação tal como se encontra definida na presente
Convenção, mas não implicará de forma alguma a manutenção de critérios
desiguais ou distintos; essas medidas serão suspensas assim que os
objetivos da igualdade de oportunidade e tratamento tenham sido
alcançadas.
O princípio da igualdade no direito constitucional brasileiro afirma, por meio
de suas dimensões formal e material, a igualdade de direito. Vale dizer,
institui um mandamento de igualdade de tratamento entre indivíduos e
grupos, a não ser que haja razões suficientes para a instituição de um
357
tratamento diferenciado .

Homens e mulheres possuem igualdade em direitos e obrigações sendo
vedadas discriminações entre os gêneros. Discriminação e igualdade constituem-se
antagônicos e, assim, o texto constitucional remete a uma análise jurídica. A
igualdade preconizada na Constituição Fe
princípio, não pode ser editada em desconformidade com o princípio da igualdade e
se o diploma legal estiver em desacordo com o princípio da igualdade, está
tacitamente revogado358. Uma ação afirmativa tendente à equalização de gênero,
portanto, apenas terá validade se for uma promotora de igualdade, ou seja, se
estiver acrescida de um fator democrático, se for uma igualdade de terceira
grandeza.
Conforme a Deputada Federal Jandira Feghali, que relatou o projeto que
resultou na Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006 tem-se que:

doméstica e familiar, por entender que a lógica da hierarquia de poder em
nossa sociedade não privilegia as mulheres. Assim, busca atender aos
princípios de ação afirmativa que têm por objetivo implementar ações
direcionadas a segmentos sociais, historicamente discriminados, como as
mulheres, visando a corrigir desigualdade e a promover a inclusão social por
meio de políticas públicas específicas, dando a estes grupos um tratamento
diferenciado que possibilite compensar as desvantagens sociais oriundas da
situação de discriminação e exclusão a que foram expostas. As iniciativas
al igualitário
predominante e/ou legitimado nas sociedades democráticas modernas e um
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fórmula tem abrigo em diversos dispositivos do ordenamento jurídico
brasileiro precisamente por constituir um corolário ao princípio da
359
.

Fácil constatar que a opção legislativa para a ação afirmativa teve como

válida, na medida em que o problema, de origem cultural, não reside na ausência de
privilégios, e, nem poderia ser assim, pois, neste caso, o problema seria facilmente
corrigido com o emprego dos mais variados tratamentos privilegiados às mulheres.
O que se precisa, como visto alhures, para alcance do princípio da igualdade, é que
os iguais sejam tratados igualmente e os desiguais, desigualmente, sem qualquer
privilégio, mas atendendo as particularidades de cada um em processo de inclusão
sem a absorção, ou seja com o reconhecimento das diferenças. Com força não será
na compensação, muito menos na compensação penal.

4.3.1 O aspecto compensatório
A ideia de compensação confere a reboque a ideia de resgate, de pagamento,
de débito. Se a justificativa para a lei, então, é uma compensação, esta deve
obrigatoriamente ser certa ou claramente delineada.
Por mais que se reconheça historicamente uma indevida marginalização da
mulher em todas as searas sociais e na cadeia de promoção de riquezas, as
medidas afirmativas não poderão compensar um débito não compreendido em sua
inteireza. E mais. A compensação como fundante de uma ação afirmativa necessita
de que tal seja capaz de gerar a pretendida equalização.
Retomando que a ação afirmativa imprescinda de que os problemas sociais e
estruturais de subordinação, ao menos em parte, sejam eliminados e que haja
outorga de significação atual que vá mais além do que a reunião casual de
indivíduos360,

acrescendo

que

o

reconhecimento

da

validade

científica e

emancipatória de qualquer medida afirmativa não podem ser tais que inferiorizem
ainda mais o grupo que pretendem equalizar, a justificativa de compensação não
359
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poderá gerar igualdade, mas resgate e ainda tem o inconveniente de proteger o
gênero feminino olvidando de sua grandeza e possibilidade de se afirmar como igual
no reconhecimento de sua diferença361. Com clareza, a crítica é no sentido de que a
proteção não pode ser ofensiva ou uma afirmação da debilidade. Isso é um
problema da justificativa compensatória nas ações afirmativas de gênero. A
compensação pode ser fundante de várias ações afirmativas, mas no caso de
gênero, esbarra no fato de afirmar a debilidade do que pretende promover.
Compensar pressupõe a ideia de desnível. A ação afirmativa está às avessas. Não
nivela. Enaltece o oposto.
Diferentemente

é

a

ação

afirmativa

fundada

na

redistribuição

de

oportunidades, porque nestas o grupo que obtenha o tratamento privilegiado de
galga por si e seus méritos a posição de equalização.
A justificativa de compensação também encontra óbices de delimitação
objetiva e temporal.
No plano objetivo, a compensação exige o pagamento, por assim dizer, do
que é devido. Nesta ótica, é devido ao gênero feminino o pagamento de tratamento
discriminatório por toda, ou quase toda, história da humanidade. Qual seria o objeto
de compensação? Inclusão em mercado trabalho? Conferência de posição
hierarquicamente superior (?) nas relações interpessoais, já que o jugo feminino, nas
palavras da Deputada Jandira Feghali, foi marcado pela desigualdade e
subordinação hierárquica?
Com efeito, a compensação não promoverá a igualdade de terceira grandeza
pretendida. Antes, enfatizará a desigualdade.
No plano temporal, as ações afirmativas, porquanto encerrem mitigação da
igualdade formal, exigem uma previsão temporal mais ou menos adequada. Por
quanto tempo a compensação de desigualdade seria necessária para a obtenção da
equalização entre os gêneros. Nenhum tempo seria o bastante se a ação afirmativa
não promover cultura de equalização, o que não se faz com compensação.
Por derradeiro nesse tópico, a questão de como compensar é outro fator a
merecer pensar. Discriminação justa é a que atende razões de justiça. A
361
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discriminação injusta, não atende a essas razões de justiça
complicada, já que justiça exige análise epistemológica

conceituação deveras

362

.

De todas as medidas protetivas em prol da mulher previstas na Lei 11.340 de
2006, apenas as que repercutem políticas públicas de inclusão é que poderiam gerar
efeito emancipatório. Os meros artifícios protetivos reforçam uma cultura de
submissão e jugo. Ao reforçar o fator cultural de desigualdade, derrui o fator
legitimador da ação afirmativa válida sob o prisma da igualdade de terceira
grandeza. É como se fosse comum a mulher viver em constante situação de risco ao
constituir união estável com um homem ou qualquer outra relação que configure o
âmbito de violência doméstica e familiar tipificado no artigo 5.º da Lei 11.340 de 07
de agosto de 2006.
Nesse norte, as medidas protetivas atuam como um reparador. Ainda que
relevantes, o foco não está voltado para o cerne do problema, mas para a
amenização de suas consequências tendendo a proliferação desenfreada de leis
protecionistas, sem que a igualação ocorra.
Os tratamentos previstos são de caráter assistencial363, todavia não haverá
inclusão se a mulher for tratada como débil. Por óbvio que a assistência à vítima de
qualquer tipo de violência é necessária. O que se está a questionar é o
assistencialismo como promovedor de igualdade. Se o for, é democraticamente
válido. Do contrário, tem-se que a ação de discriminação positiva pode ter
justificação moral, ética, sociológica, de estatística, mas não a terá juridicamente.

4.4 A LEI 11.340 DE 2006 NO ASPECTO PENAL
Neste tópico se fará uma abordagem genérica da (im)possibilidade de ação
afirmativa de gênero de cunho eminentemente penal e o objeto principal das
abordagens serão os delitos de menor gravidade. É que os delitos mais graves,
sejam eles vitimando pessoas de um ou outro gênero, não são passíveis das
negativas impostas pela Lei Maria da Penha.
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De qualquer modo, indispensável a consideração o objetivo de uma ação
afirmativa é incompatível com o que objetiva o direito penal e o processo penal,
igualmente. A finalidade do Direito Penal é a aplicação de sanção penal a alguém
que tenha cometido um delito, respeitando sua culpabilidade. O Direito Processual
Penal visa a um julgamento justo, que observe o devido processo legal, quando for
estritamente necessária a intervenção estatal que deve ser adequada e
proporcional364. Uma ação afirmativa deve pretender a equalização, à obtenção de
igualdade de terceira grandeza, onde se justifica.
Ao longo da legislação, com acentuado marco de direito penal, as restrições
ou as pretendidas diferenciações de tratamento acabam alcançando

como óbice à

aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais e de substituições de pena
apenas delitos cujas penas previstas sejam relativamente baixas.
Na 1ª Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher (a Convenção de Belém do Pará) reconheceu-se a necessidade da
intervenção penal protetiva da Sociedade, do Estado e da Família, em casos de
violência contra a mulher. Nesta convenção se houve por adotar amplamente
medidas emergenciais de repressão à violência contra a mulher365.
De se ver, todavia, que a lei procura reprimir a violência doméstica contra a
mulher, sem a necessidade de demonstração de uma situação de inferioridade ou
de especial vulnerabilidade e sem a prova de que a violência tenha sido praticada
com o intuito de manter relações de dominação366. Logo, o agravamento penal
proporcionado pode ser entendido de forma automática, sem a observância da
necessidade de equalização entre os gêneros. Essa automação acaba também por
violar o princípio da culpabilidade, porque não há como demonstrar que a eventual
violência seja uma manifestação da discriminação, da desigualdade de gênero367.
Sobre os aspectos protetivo e emergencial do Direito penal, conforme capítulo
anterior, são uma manifestação do que foi chamado neste texto de Direito Penal
364
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Moderno, e que contribui para um excesso do direito penal e para a existência de
um Estado de Polícia e não de um Estado de Direito (Democrático de Direito, aliás).
Também fruto de um contexto neoliberal globalizado.
Deve-se ter uma consideração inicial: a de que violência e agressão sejam
coisas diferentes. A primeira existe no domínio da cultura, o que significa que toda
violência é social, histórica, cultural e assim pode ser controlada. Já a agressão fica
no domínio da natureza368. Por conseguinte, toda violência deve ser contextualizada.
Contextualizar a violência no país implica reconhecimento de enorme desigualdade.
O combate à violência não se faz também da mesma forma com que se combate a
agressão369. A Lei Maria da Penha ocasiona que mesmo questões eminentemente
de cunho civil possam ser averiguadas como questões de direito penal370.
As condutas de agressão, no âmbito doméstico ou não, já eram consideradas
típicas. No âmbito familiar, todavia, o tratamento penal dispensado a pior acaba por
eternizar o conflito. A própria ideia de um processo contribui para o estado de
beligerância, desta feita ultrapassando o âmbito doméstico para ganhar contornos
de gênero. É a luta feminina contra a agressão, qualquer que seja.
Todavia, enfatiza-se a violência não se combate da mesma forma que a
agressão. A violência é um fator que precisa ser contextualizado e está no domínio
da cultura. A agressão é no plano físico e esta é que pode demandar tutela penal. A
possibilidade de demanda, contudo, não é um imperativo de tutela penal, até porque
a intervenção penal é (ou deve ser) subsidiária, a ultima ratio, que é longe de ser a
prima ratio ou, pior, a sola ratio, na expressão de Hassemer371.
A violência propriamente dita demandaria ações afirmativas, mas as ações
afirmativas de índole penal esbarram forte nos objetos que deveriam ser naturais a
essa seara do direito. O Direito Civil e o Direito Penal, por exemplo, possuem objetos
totalmente diferentes assim como concepções éticas, políticas e sociológicas que os
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distinguem372. A Lei 11.340 de 2006 tem um alcance penal bastante acentuado e, se
pretende medidas de assistência à mulher vítima de violência em âmbito doméstico
e familiar, há que se perquirir se o assistencialismo pretendido é compatível com as
medidas de direito penal que encerra, como se fosse possível assistir a vítima pelo
simples fator punitivo ao agressor373. A Lei Maria da Penha, basicamente, é uma lei
penal, malgrado os esforços para consolidá-la como um Estatuto capaz de compor
um sistema micro de disciplina jurídica374. Não é isso. É uma lei essencialmente
penal.
Em verdade, à exceção dos primeiros artigos que lançam mão das políticas
públicas (não realizadas), e até mesmo neles, quando refere a atividade policial,
toda a normatização é de cunho criminal. Muitas das políticas que a legislação
determina são não mais que aparelhamento para uma tutela criminal para os casos
envolvendo o gênero feminino.
O que há é uma sobrepenalização do agressor quando a vítima é feminina.
Esse tratamento sobrepenalizado ocorre apenas pelo fato de a vítima ser mulher. No
campo das ilações de base psicanalítica, uma resposta penal poderia ser
compreendida como decorrência de uma frustração. Lédio Rosa Andrade,
comentando Freud, menciona que a frustração cultural é a causa de todas as
hostilidades contra a própria cultura375. Um reclamo de cunho penalístico pode ser
interpretado como um grito de hostilidade contra a cultura perdurante de séculos de
inferiorização.
Isso não resolve a questão da proporcionalidade. Pois bem, se a gravidade da
pena deve ser proporcional à violação do bem jurídico tutelado e se a pena deve ser
impingida no máximo até o mínimo necessário à preservação do bem jurídico376,
então a conclusão é a de que o bem jurídico quando a vítima for feminina é de maior
importância de quando a vítima for masculino.
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Mesmo que se considere que a violência contra a mulher seja uma forma
extrema de discriminação, e é, não se pode raciocinar que qualquer medida que vise
a combater essa discriminação possa ser considerada uma ação afirmativa. Isso é
mero tratamento diferenciado, mas que pode ser considerado arbitrário.
Como escreve Jorge Alguacil González-Aurioles377:

El Estado no está obligado a castigar como delito todo lo contrario a
Derecho, sino solo las concuctas más perjudiciales para el orden de
convivência establecido. De lo contrario, tendría que multiplicar el aparato
policial, judicial y penitenciario hasta límites insostenibles, y además, se
expondría a agarrotar la convivencia normal de los individuos. El Derecho
Penal se ha de mantener como ultima ratio, como el instrumento al que se
açude en último extremo.

Ora, os bens jurídicos para os casos de violência ou agressão doméstica são
rigorosamente os mesmos, independentemente de a vítima ser masculina ou
feminina. E, a interpretação de que se possa dar à lei uma interpretação extensiva a
ponto de alcançar as vítimas masculinas esbarra no fato de que seria uma
interpretação extensiva em prejuízo do acusado, para dizer o mínimo. Por
conseguinte, tanto o direito penal como o direito processual penal não podem
discriminar em razão do sexo378.

4.4.1 O conceito amplo de violência e o óbice da precisão da conduta
Um fator que pode redundar tanto em um discurso facilitador da defesa do
gênero feminino como em um a fomentar a debilidade feminina é a descrição
deveras ampla das violências a que a mulher pode ser submetida no âmbito
doméstico e que vão desde a violência física e sexual até a violência moral e
psíquica.
Ao mencionar genericamente uma gama de violências não muito bem
definidas, faz reforçar a debilidade, a necessidade de tutela protetiva, ao invés da
inclusão.
A descrição legislativa das formas de violência doméstica contra a mulher não
permite a quem quer que seja, sem altíssimo fator de subjetivismo, afirmar no campo

377

GONZÁLEZ-AURIOLES, Jorge Alguacil. Tutela Penal in ARANDA, Elviro (Director). Estudios sobre la Ley
Integral contra a violencia de género. Madrid : Dykinson. 2005 p. 129

118

prático o que seja uma violência ou não. A subjetividade

ou arbitrariedade até

nesta definição coloca em cheque a necessária segurança para a efetividade das
pretendidas discriminações positivas, até porque em um determinado caso, a
depender do apreciador, haverá a afirmação da ocorrência de ato violador da
integridade da vítima em todos os seus aspectos e, em caso muitíssimo semelhante
apreciado por outrem, haverá ou poderá a negativa da violência.
Pode-se acrescer que essa característica de conceituação vaga e ampla
confere ao julgador e não ao legislador a integração e especificação de uma conduta
que pode ser considerada típica. Com isso, até mesmo o princípio da legalidade379,
um dos baluartes de toda teoria do direito penal, é violado. Nullum crimem sine lege,
mas a lei há que ser desenvolvida pelo Poder Legislativo, mesmo que haja aplicação
dela pelo Judiciário, não é este autorizado a legislar por interpretação solipsista
diante de um caso concreto para definir um delito. Ao legislador penal impõe-se que
os termos usados sejam dotados de extensão determinada, vedando-se expressões
que possam ser valorativas380. Não se pode concordar com Garapon381, por
exemplo, quando afirma que o juiz atualiza a obra do constituinte e se torna um colegislador permanente. Com efeito, o juiz, unicamente com base em critérios
subjetivos de verdadeira criação

que é diferente de interpretação

não pode

definir o que será ou não considerado violência.
Ora, então não haverá como justificar uma discriminação de gênero em favor
de um e a negativa em detrimento do outro. Lenio Streck382 critica veementemente
essas possibilidades de solipsismo. E não se olvide de que todas as formas de
violência poderão acarretar consequências, inclusive de âmbito penal, de gravidade
considerável, mormente em razão da previsão das medidas protetivas de urgência,
que, em sua maioria, encerram antecipação de tutela penal sem um mínimo de
contraditório.
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A mulher, em qualquer relação, passa a ser uma vítima em potencial, e quem
convive com ela um agressor em potencial. Há uma exasperação da tutela penal que
não se coaduna com as liberdades individuais previstas na Constituição e nem
mesmo com a matriz fundante do direito penal, que seria uma limitação ao Estado
no exercício do poder punitivo. Trata-se do Direito penal servindo a tutelar o futuro,
uma ameaça em potencial383.

4.4.2 A função reeducadora da pena e o excesso punitivo
Ninguém nunca precisou escrever uma linha para dizer que a liberdade
contempla tanto homens como mulheres de forma igualitária. Isso é uma premissa
lógica. Todavia, diferentemente é o que se verifica quando se trata da igualdade na
formulação e aplicação de preceitos. A igualdade entre os sexos não é uma
premissa lógica. Todo o ser humano é visto por uma leitura sectária de alguma de
suas características escolhidas para o fito do que se quer ver. Sua aparência,
condição econômica, social, sexo. Em razão desses diversos catálogos prédeterminados, impõe-se restrições ou privilégios. Se os fatores de desigualdade são
e, conforme Piazzeta384

O artigo 5º preconiza a igualdade formal, aplicável a todos os indivíduos
genericamente e que pertence aos direitos de primeira dimensão. Entre homens e
mulheres, no entanto, a efetivação da igualdade somente é possível com ampliação
dos direitos dos direitos à igualdade material -, já que o Estado não é mais apenas
um garantidor de direitos, e sim devedor de direitos385. A igualação
ter ação promovedora da igualdade

no sentido de

necessita conformidade absoluta com o

Estado Democrático de Direito, o que quer dizer que não é qualquer medida
promovedora de igualdade que pode ser considerada acorde com a Constituição, de
modo que apenas a igualdade de terceira grandeza é a que pode ser utilizada.
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O alcance do princípio da igualdade não se restringe em nivelar os cidadãos
diante da norma, mas a própria lei não pode ser editada em desconformidade com a
isonomia386.

Enfatiza-se

que

a

propositada

utilização

da

expressão

o aspecto da igualdade material, não se pode simplesmente dispensar a igualdade
formal.
Neste ponto, seria contraditório afirmar que as ações afirmativas de gênero
não são adequadas constitucionalmente. Ainda assim, tal qual como ocorre no
direito penal, as medidas de discriminação positiva devem ser as que menos
agridam a igualdade formal e que sejam efetivas, no caso, para promoverem o
mencionado câmbio de paradigmas culturais.
No âmbito criminal, ao menos que se entenda que os bens jurídicos são de
valoração diferente a depender do gênero da vítima, e que a pena possa ser
transformadora de uma realidade de submissão da mulher, há um excesso punitivo
desconforme com o plus democrático da igualdade de terceira grandeza.
Além de uma situação de ineficiência, porque o Estado retorna a ter
atribuições sobre conflitos de menor potencial ofensivo que de já muito não tinha
nem programas de atendimento ou estrutura. Veja-se que os Juizados especiais
cuidavam desses chamados delitos sem vítima, ou das injúrias, quizilas entre
vizinhos.
Por contraponto, há que se afirmar os autores que entendem que houve um
esquecimento dos casos de violência doméstica nos chamados juizados especiais,
reconhecendo essas hipóteses não poderiam ser tratadas como de menor potencial
ofensivo e com medidas despenalizadoras387. Ocorre que remédios puramente
repressivos contra atos de discriminação intencional não são capazes de solucionar
o problema discriminatório388. Nesse sentido, também escreve Elena Larrauri389, que
analisando a excessiva intervenção do sistema penal constatou que o agravamento
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de sanções penais na Espanha para casos de violência doméstica contra a mulher
não redundou na diminuição dos casos de violência.
Igualmente, há que se reconhecer tendência teórica que pretende a utilização
do direito penal como hábil instrumento de política pública, inclusive com ampliação
de sua incidência e isso sem qualquer afronta à democracia390.
Retomando, ocorre que a definição do que vem a ser menor potencial
ofensivo decorre da previsão da pena imposta, dentro de um conceito de que a
sanção deve ser proporcional ao bem jurídico.
Sonegar aos autores de delitos de menor potencial ofensivo praticados contra
vítima do gênero feminino no âmbito doméstico direitos subjetivos que visam a
justamente evitar que as quizilas de menor gravidade recebam tratamento penal
rigoroso demonstra claramente que objetiva-se a pena, a prisão, o rigor penal.
E, porquanto a Lei Maria da Penha se pretenda ação afirmativa e como tal,
que seja um fator de equalização de gênero, só se pode compreender que a prisão
tenha um efeito reformador e transformador, tanto para o agressor como para a
vítima mulher, que teria que se emancipar com esse enrijecimento penal.
Michel Foulcault391 pondera que a prisão, em sua origem, estava ligada a um
projeto de transformação dos indivíduos, mas que, longe de transformar os
criminosos, acentuava a criminalidade. Mas a pena, nada mais é que uma dor. A
pena tem caráter aflitivo. Faz sofrer392.
Destarte, nesse prisma, não ocorre e nem tem como ocorrer o efeito
transformador no agressor.
A pena grave ou o processo rigoroso contra o autor do fato delituoso, de outra
banda, também não acomete a mulher vítima de um fator emancipatório ou de
equalização. É, a pena exacerbada, um fator de injustiça. De Voltaire:

que mereceria no máximo três meses de prisão: essa espécie de injustiça é
390
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a dos tiranos e sobretudo a dos fanáticos, que se tornam sempre tiranos
393

Os princípios e a própria função do direito penal não é compatível com a
teoria das ações afirmativas. No direito penal, cada sujeito deve ser tratado de forma
individual e não como parte de um coletivo e, também não se admite presunções de
que, por exemplo, qualquer ato de violência seja no sentido de aviltar a igualdade de
gênero394. Todos são destinatários do mesmo direito penal.
A sanção não é promovedora da equalização e nem poderá amenizar ou
corrigir os rumos de até então que colocam(ram) a mulher em condição de
inferioridade, até porque a pena cessará e as pessoas retomarão os seus convívios
naturais. E quando isso ocorrer, possivelmente o apenado, longe de ressocializado,
ostentará maior rancor em relação à vítima. A pena não previne a violência e nem a
proteção da vítima do contato com o agressor, até porque poderá haver vínculos
para com ela que independam da manutenção da relação ou convivência doméstica,
como filhos.
Considere-se hipóteses recorrentes de violência doméstica e, eventualmente,
condenação

criminal.

Tomem-se,

nessas

previsões

hipotéticas,

sucessivas

condenações por ameaças e lesão corporal leve. Os delitos são de menor potencial
ofensivo e a sanção, mesmo que com a proibição de ser substituída por
395

, será de pouco tempo de privação de liberdade,

provavelmente em regime aberto, acaso a reprimenda não possa ser substituída por
outra sanção restritiva de direitos.
Assim, para a hipótese de criminalização de relações privadas e muitas vezes
íntimas, como na grande maioria das violências domésticas praticadas contra
qualquer vítima, é equivocada a sensação de que a eventual sentença criminal
condenatória, mesmo que não redunde em privação de liberdade em um primeiro
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momento, conferirá segurança na medida em que ao condenado incide a
possibilidade de, razão de qualquer outro deslize, ser encarcerado.
Quiçá, haverá a prisão e esta se repetirá. E outros serão presos e tudo
permanecerá igual, já que a privação de liberdade não tem esse efeito reformador
do caráter. Oxalá tivesse. Os mais puritanos iriam voluntariamente se submeter às
masmorras para se elevarem em virtude.
Voltaire396 bem coloca que o esforço deveria ser contra as causas dos delitos
antes da punição pura e simples.
A pena, seja qual for, findará e cessarão os seus efeitos. A questão é
justamente saber se com a imposição da pena garante a cessação dos casos de
violência doméstica contra a mulher. Não se olvide a ponderação de que
invariavelmente pessoas do gênero masculino e feminino haverão de se relacionar.
As medidas propostas não alcançam os fatores de subordinação e inferiorização da
mulher ao passo que pretendem que a pena o faça.
Veja-se que a tutela penal dos casos de violência doméstica, em absoluto,
representa combate efetivo à essa constante contra a mulher. Gera-se um déficit de
efetividade, pois, com força, a retribuição penal não será grave. E nem poderá ser, já
que a sanção deve ser proporcional à lesão e importância do bem jurídico.
Por óbvio, um caso de agressão em que haja o cometimento de delito grave,
receberá ou tende a receber o tratamento condizente. O problema são os delitos de
menor potencialidade ofensiva tratados como se fossem de grande potencialidade
ofensiva. Delitos que violam bens jurídicos menos preponderantes tratados como se
fossem de grande preponderância. Uma contravenção de vias de fato, em que a
pena é de prisão simples ou multa, porquanto não seja possível nos termos da lei a
substituição por penas de índole pecuniária, força a não aplicação de pena
substitutiva de restritiva de direitos

restaria apenas a possibilidade de limitação de

fim de semana, que equivale a não ter pena.
Penas mais gravosas, mesmo para os delitos menos graves, em absoluto
solucionam, antes formam um problema. Problema que passa a ser justamente o

condutas típicas. O problema é justamente a penalização de qualquer conduta, por menor gravidade que
tenha.
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tratamento penal de condutas de baixa gravidade. A penalização grave encerraria
um despotismo do poder punitivo do Estado, redundando em agravamento do déficit
de legitimidade.
O direito penal não pode servir à obtenção de um benefício imediato, tanto
mais porque o agravamento da tutela penal não beneficia a mulher, senão
simplesmente prejudica o apontado agressor. Isso não é uma ação afirmativa ou
discriminação positiva, mas ação negativa contra o agressor397.
O discurso de que a violência contra a mulher pressupõe uma relação
consolidada de poder esbarra no fato de que toda a violência doméstica pressupõe
essas relações de submissão, sem falar na possibilidade de meios menos gravosos
que possam obter a finalidade pretendida398.
Uma política que pretendesse a Tolerância Zero, dentro de um movimento de
Lei e Ordem, além de não responder a seus postulados, não poderia, por absoluta
falta de estrutura material ser efetivada com sucesso no Brasil399. Eis outro problema
a ser acrescido na pretendida ampliação de incidência do direito penal.
O excesso punitivo vem em um carreiro de propaganda de segurança, todavia
redundará no aviltamento da insegurança. Então se poderá perquirir se a resposta
adequada não seria a penalização ainda mais rigorosa, para se evitarem as brandas
penas. Com a aceitação de tal sugestão se estará a adotar o Estado de polícia,
contrário ao Estado de democracia. Retoma-se a ideia de círculo vicioso de
insegurança lançado no capítulo anterior. O tratamento puramente criminal e a
sanção aguda400, não alcançará os motivos geradores da insegurança e impunidade.
Em não os alcançando lhe majoram, forçando novo agravamento sancionatório que,
com força, não conferem nem a igualdade e muito menos o fator corretivo aos
agressores.
Neste tópico cabe mencionar a (in)constitucionalidade da proibição de
aplicação do que previsto na Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099 de 1995) para as
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hipóteses de violência doméstica contra a mulher. O acentuado caráter penal da Lei
Maria da Penha viola os princípios da racionalidade e de idêntica proteção401.
De primeiro, há o argumento de que o que define um delito ser de menor
potencial ofensivo seria a pena a ele cominada. Neste passo, bastaria a ultrapassar
o óbice que a Constituição Federal de 1988 determinou que ao legislador ordinário
coubesse a tarefa de definir crimes de menor potencial ofensivo. Em princípio,
portanto, o legislador teria também competência e legitimidade para excluir do rol os
casos de violência doméstica contra a mulher402.
Ocorre que os dois principais óbices de constitucionalidade seriam justamente
o descompasso de tratamento quando a vítima não for mulher e, principalmente, a
desproporcionalidade entre a lesão ao bem jurídico e a sanção. Mesmo que se
adote uma formulação geral de tutela penal diferenciada quando a vítima for
403

, a proporcionalidade é barreira

de invulgar importância. Outro fator de incongruência menos evidente pode ser
suscitado. Quando houver concurso de pessoas404.
É fulcral o questionamento sobre a possibilidade de a lei manter a
neutralidade em relação ao gênero e obter o mesmo efeito. A penalização da
violência doméstica sem distinção de gênero promoveria a pretendida tutela penal
também em favor de mulheres vitimadas ou homens vitimados sem necessidade de
discriminação entre eles405. Inviável reconhecer que haja diferença de valoração
quando o bem jurídico violado pertencer a homem ou mulher. A solução seria reduzir
o texto da lei para afastar a Lei 9.099 de 1995 aos casos de violência doméstica,
sem qualquer distinção de gênero. Ocorre que isso implicaria em interpretação
extensiva em prejuízo da parte ré. Também que afastaria a possibilidade de
reconhecimento da lei como uma discriminação positiva.
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Mesmo assim, esbarra-se, e de forma instransponível, na desproporção entre
a pena e a gravidade do delito, salvo se o objetivo for justamente o de reconhecer a
penalização como meio eficaz de controle e superação da violência doméstica.
Recobra-se o que afirmou Jacinto Coutinho, não há aparelhamento estatal suficiente
para dar cabo da messe406.
Logicamente subsiste o problema de estigmatizar os casos de violência
doméstica como de menor gravidade, o que é criticado por Sérgio R. Souza e
também nos Comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher407. Existe no ordenamento penal valorização extremada de alguns bens
jurídicos em relação a outros. Por certo, o delito de lesão corporal recebe tratamento
deveras brando. Ainda assim, não será a pena o fator de correção. Os delitos de
violência doméstica que não violam bens jurídicos graves, ou que os violem não de
forma grave, não podem receber sanções desproporcionais à sua violação. Ainda,
de Luiz Werneck Vianna408:

[...] está em jogo, necessariamente, um prejuízo moral a um indivíduo, a um
grupo ou à coletividade, que precisa ser reparado. Como lidam com delitos
de menor ofensividade, chegam ali os desdobramentos da violência
cotidiana, fruto de uma sociabilidade esgarçada, que expõe a conflitos
vizinhos, amigos, conhecidos, cônjuges e parentes. Vendo-se desse
ângulo, nos Juizados Criminais tem-se uma intervenção direta sobre a
sociabilidade, interpondo-se o juiz nos conflitos entre as partes, podendo
ser uma presença apaziguadora, empenhada em uma engenharia bem
mais orientada para o plano da recomposição ético-moral do que para o da
punição.

O fato de haver a violência no âmbito doméstico até pode servir como
circunstância judicial a ser sopesada quando da fixação da pena pelo juiz, para o
caso de condenação. No entanto, esse fator isoladamente não pode gerar um novo
bem jurídico ou nova ordem de valoração sobre suas violações, sob pena de arbítrio
e abuso do poder punitivo. Reforça-se que a inclusão de medidas de ação positiva
são plenamente possíveis no direito administrativo, ou laboral, mas é questionável
sobremaneira quando se pretende transladá-las para o campo do Direito Penal409.
406
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4.5 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PENAL
PROTETIVAS DE URGÊNCIA

PROBLEMAS COM AS MEDIDAS

Toda e qualquer medida cautelar devem ter por objetivo garantir a execução
da sentença ou resultado prático do processo. As medidas protetivas, no entanto,
malgrado tenham matiz de direito penal, servem para evitar la repetición de la
conducta y garantizar protección a al mujer víctima y su familia410. Inegável, pois,
que se trata não de provimento cautelar, mas de antecipação de tutela e tutela
penal.
No âmbito doméstico, mesmo a injúria proferida no calor de uma discussão

Refere-se às medidas protetivas de urgência que, se de um lado, em sendo
antecipações de tutela penal, criaram meios de intervenção eficazes no combate à
violência doméstica contra a mulher, de outro, podem ser instrumento para objetivos

ser afastado do lar, perder direito de visitas aos filhos e nem mesmo poder entrar em
411

.

As medidas protetivas são verdadeira antecipação da tutela penal que, a uma,
são analisadas sem contraditório

e nem se refere o contraditório diferido412.

Inexiste contraditório para as medidas protetivas

; a duas, por se tratarem de

medidas imbuídas de cautelaridade, a reclamar urgência de análise pretendida. Não

tir uso de técnicas de justiça
restaurativa413. Não se poderá falar em justiça restaurativa se uma das partes
suporta um ônus do qual e para o qual a outra não se responsabiliza.
Pode-se argumentar que algumas medidas protetivas são de cunho civil.
Contudo, a motivadora delas, invariavelmente ou na maioria das vezes, será um
acontecimento para o qual se pretenda tutela penal, após atendimento policial,

410

GONZÁLEZ-AURIOLES, Jorge Alguacil. Tutela Penal in ARANDA, Elviro (Director). Estudios sobre la Ley
Integral contra a violencia de género. Madrid : Dykinson. 2005. p. 145
411
BATISTA, Nilo. Só Carolina não viu Violência doméstica e políticas criminais no Brasil. in MELLO, Adriana
Ramos de. Comentários à lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2ª. ed. Rio de Janeiro : Lumen
Juris, 2009. p. XX
412
SOUZA, Luiz Antônio. KÜMPEL, Vitor Frederico. Violência doméstica e familiar contra a mulher : Lei
11.340/2006. 2ª. ed. São Paulo : Método, 2008 p. 142
413
PRADO. Geraldo. In.: MELLO, Adriana Ramos de. Comentários à lei de violência doméstica e familiar contra
a mulher. 2ª. ed. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009. p. 98

128

lavratura de boletim de ocorrência e tudo o mais. Portanto, o que as medidas
protetivas ocasionam é uma antecipação de tutela com efeitos civis, de direito
família, de direito patrimonial, de liberdade de locomoção sem observância do devido
processo legal, conferidas em procedimento de origem penal. Uma de suas nuanças
seria justamente guardarem relação direta com o processo penal de condenação414.
Ainda que brevemente, já foi fincado firme a incongruência do direito penal com
essas outras áreas do direito, sobretudo a área de direito de família. A guarda e
visitação de filhos, a divisão de bens, manutenção ou exclusão de nome familiar não
são, não são (repetição propositada) caso de polícia ou matéria afeta ao crime.
Não é demais lembrar que nas relações domésticas, o convívio, a rotina, os
problemas familiares ocasionam verdadeira ebulição de sentimentos, que fazem
gravitar as reações entre extremos. Nem toda violência é matéria criminal. Nem toda
violência que ocorre nas relações domésticas se caracteriza como violência
doméstica. Em nem toda mulher é vítima.
A consideração a priori da mulher como vítima ofende até mesmo a
presunção de inocência, porque invariavelmente faz uma consideração apriorística
de que a outra parte é agressora.
Com efeito, a dilatação e ausência de precisão do que a lei prevê como
violência doméstica permite que uma perturbação psicológica ou moral seja
motivadora de medida protetiva.
Ainda, há que se considerar que não há previsão de tempo de validade ou
vigência das medidas protetivas de urgência. Ou seja, sem nenhum contraditório,
com base em um juízo perfunctório sobre o que relatado pela vítima e análise
igualmente rasteira da possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, conferese desde afastamento do lar conjugal e proibição de qualquer contato, como
proteção patrimonial e guarda de filhos. Enquanto medidas de urgência,
indispensável o caráter preventivo e provisório, o que não ocorre na Lei415.
Bem entendido que nos casos de separação, os pontos mais tormentosos de
resolução normalmente se encerram na divisão e partilha de bens, pensionamento e
guarda e visitas aos filhos.
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Assim, uma medida protetiva de urgência, que objetiva afastar a agressão,
em um primeiro momento, e assegurar a vítima, em um segundo, dando-lhe
assistência ampla, acaba sendo lançada sem qualquer contraditório e ampla defesa,
sem indicação temporal de modo que faz perdurar indefinidamente condição jurídica
afirmada com análise superficial e que tange aspectos relevantes e delicados dos
relacionamentos interpessoais, possivelmente com vulneração da presunção de
inocência. Isso, longe de ser uma simplificação de procedimento, é um não
procedimento. É a negativa de devida processo legal, na medida em que confere
força aflitiva a uma das partes com absolutamente nenhum indicativo que não raro
ultrapassa um boletim de ocorrência policial. É uma faceta das mais perigosas do
Direito penal moderno, conforme Hassemer416.
Não se tem como concordar com Meliá e Jakobs417, por exemplo, que
entende possível e salutar essa instrumentalização do direito penal. Com efeito, em
razão de uma agressão física se tocam questões atinentes ao direito de família, sem
qualquer contraditório e sem que essas questões possam ser analisadas ao depois
em processo próprio, com participação do Ministério Público, oitiva das partes,
estudo social e prova.
As medidas protetivas de urgência, ao passo que sejam uma inovação,
carecem de fundamentação adequada, principalmente porque encerram uma
antecipação de tutela penal que pode se prolongar no tempo, porque alcançam a
esfera íntima das pessoas de modo que não podem ser efetivadas pelo Estado (o
que contribui para a desestabilidade), porque podem encerrar uma espécie de
justiça privada a cabo da vítima, na medida em que não há ampla defesa e a prova é
unilateral.
Sobre o aspecto de prevenir a dependência econômica conferindo em
medidas protetivas de urgência uma pensão à agredida, é de salutar pensamento
que a pensão para a mulher vitimada a ser paga pelo seu agressor gera a
permanência da submissão econômica e de vínculos de fatores que propiciam
maiores conflitos entre as partes, como o econômico.
415
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Se o objetivo da lei é evitar, reprimir, punir a violência doméstica, é um
contrassenso sem tamanho forçar a manutenção de um vínculo econômico entre
agressor e agredida. Favorece e alimenta a dependência, o jugo, a humilhação de
não ser autossuficiente.

4.5.1 O descumprimento das medidas protetivas e a revitalização da prisão
preventiva
A efetividade do cumprimento das medidas protetivas de urgência são de
difícil ou impossível garantia pelo aparato estatal. Não há como se efetivar um
comando de proibição de entrar em contato com a vítima por qualquer meio de
comunicação. Será a presumida vítima que novamente irá até as Delegacias de
Polícia, especializadas ou não, para relatar telefonemas, mensagem de texto ou de
correio eletrônico. Novamente a prova, se existir, será unilateral e exsurge o
problema de como garantir o cumprimento da medida conferida para assegurar a
vítima. E a resposta vem a ser a ameaça de prisão.
Duas situações distintas e igualmente inquinadas de inconstitucionalidade se
apresentam. A primeira é no sentido de que apenas quando a vítima de violência
fosse mulher é que haveria a possibilidade de prisão preventiva. A segunda é no
sentido de que, além dos requisitos de garantia de ordem pública (de
constitucionalidade duvidosa), de ordem econômica, da garantia da aplicação da lei
penal ou da instrução, uma nova hipótese de prisão estaria contemplada: a
decorrente de descumprimento de medida protetiva418.
A Lei 12.403, de 04 de maio de 2011, alterou o Código de Processo Penal
vigente e restringiu as possibilidades de prisão preventiva, por exemplo, para crimes
dolosos cuja pena abstratamente cominada seja de privação de liberdade superior a
quatro anos, ou no caso de reincidência, ou, com ênfase, se o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso. A prisão preventiva
deve pretender ser cautelar, ou seja, se pautar por um objetivo de garantia. Em tese,
não pode ser uma espécie de medida de segurança419.
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No Estado Democrático de Direito pretende-se que a regra seja a de
presunção de não culpabilidade e que, portanto, as prisões cautelares antes do
trânsito em julgado de uma sentença condenatória, sejam a exceção. Para qualquer
hipótese de mero descumprimento de medida protetiva de urgência, em tese, será
possível a privação de liberdade por meio de prisão preventiva, o que não encerra
cautelaridade.
Nesse passo, o não cumprimento de qualquer das medidas protetivas, como
a proibição de entrar em contato com a vítima por qualquer meio, poderá redundar
em privação de liberdade para o agressor, independentemente da gravidade da
lesão do bem jurídico. Não há, portanto, proporcionalidade ou observância do devido
processo legal para a hipótese, nem mesmo cautelaridade.
A possibilidade de um decreto de prisão preventiva para garantir a execução
de medida protetiva deferida em favor de mulher vítima de violência doméstica e
familiar não tem caráter genérico, e muito menos possibilita uma igualdade de
oportunidades, nem mesmo possuindo caráter temporário420. Logo, também não
pode ser tida como proposta de ação afirmativa.
Ora, o objetivo do Direito penal seria justamente evitar que a justiça seja feita
pelas próprias mãos421, como se fosse puramente vingança. Mas a se ampliar a
possibilidade de prisão preventiva para o mero descumprimento da proibição de
entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, por exemplo, é
justamente permitir arbítrio. Ocorre uma demonização da figura de um suposto
agressor422.
É viável raciocinar que, por vezes, a impossibilidade de prisão preventiva ou
de prisão em flagrante para o agressor possa ser desastrosa para a vítima 423, porém
o risco poderia ocorrer independentemente do gênero.
Mesmo assim, mesmo que se haja uma nova valoração penal para os casos
de violência doméstica (independentemente de gênero), a prisão preventiva
decorrente de mera violação de uma medida protetiva de urgência afronta a
Constituição Federal, além de não ser provimento cautelar em relação ao processo
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ou eventual aplicação da pena. Quando muito é medida de segurança, porém que
contraria o Estado Democrático de Direito.
Enquanto ação afirmativa, na seara penal, não parece possível a

eminentemente penal. Ainda mais, a política criminal não deve atender a um objetivo

e certo que essa ação afirmativa não seria atinente ao campo penal 424 - visa a

que tal compensação seria viável. As políticas públicas que deveriam ser tomadas
para a erradicação da violência doméstica, da qual as mulheres são na grande
maioria das vezes as vítimas, não poderiam ter em vista um ou outro gênero

o

problema é a violência doméstica. Também não deveriam ser políticas criminais.
Em verdade, essa tutela criminal da violência doméstica não inclui a mulher,
no sentido de erradicar a desigualdade entre os gêneros e confere a falsa impressão
de que o problema está sendo resolvido, todavia, nem de longe o desiderato pode
ser alcançado.
Novamente com Piazzeta425:

caminho do verdadeiro reconhecimento do princípio da igualdade. ...
Nenhum sexo é inferior ao outro. Nenhum artigo de lei pode consolidar uma

As disposições penais apenas deveriam incidir quando as demais sanções do
direito menos incisivas não fossem suficientes426. A banalização do direito penal não
somente contribui para a diminuição da mulher enquanto gênero que busca por
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igualdade, porque a coloca como carente de tutela, como afronta direitos
fundamentais de liberdade individual contra os abusos do Estado427.

4.5.2 O problema do concurso de agentes
Para demonstrar a que as sanções pretendidas nesse afã punitivo podem ser
totalmente desproporcionais à violação do bem jurídico, é possível também imaginar
um caso de concurso de pessoas envolvendo violência doméstica contra a mulher
praticada pelo marido ou ex-marido em co-autoria com um amigo dele sem qualquer
agregação nem mesmo a ponto de ser considerada esporádica.
Porquanto as condições pessoais do marido ou ex-marido não sejam
elementares de um crime de lesão corporal leve, por exemplo, ao primeiro será
vedada a transação penal, suspensão condicional do processo e pena de ordem
pecuniária. Ao segundo, assistirá o direito de transacionar, aceitar proposta de
suspensão condicional do processo e, se for condenado, ter a sanção substituída
por multa.
Além disso, em razão da conexão entre as condutas, o julgamento deverá
ocorrer perante o mesmo juízo, materialmente competente. Em se estabelecendo a
competência em razão da matéria, tem-se até mesmo violação do princípio do juiz
natural acaso não se observe a regra. Ou seja, pelo mesmo juízo e pelo mesmo fato
haverá tratamentos penais muito distintos entre si.
Evidentemente, e nem se precisa descer à possibilidade de que se a vítima
seja do sexo masculino e a agressão se der em ambiente doméstico (um rapaz de
18 anos agredido pela madrasta), há gritante afronta a princípios de razoabilidade e
proporcionalidade para a hipótese formulada, a uma porque para a mesma conduta
praticada em co-autoria haverá procedimentos diferentes; a duas, porque a um dos
acusados haverá a conferência de direitos subjetivos que visam a medidas
despenalizadoras o que será sonegado ao outro; a três, porque, em caso de
condenação, as sanções serão de naturezas distintas.
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4.6 AS POSSIBILIDADES DE AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO
Não se objetiva uma resposta final quanto a este despretensioso tópico. Não
se trata do objetivo proposto. Ao passo que seja temerária sua inclusão, seria
covardia e irresponsabilidade não aventurar algumas linhas neste sentido, após
afirmar (espera-se) veementemente as incongruências da Lei Maria da Penha
enquanto proposta de ação afirmativa de gênero e da incompatibilidade de ações
afirmativas de cunho penal. Longe de ser, bem entendido, uma resposta final. Antes,
que seja motriz para se seguir na boa senda de conquistar a igualdade entre os
gêneros e forjar uma humanidade melhor.
A questão da violência contra a mulher, e não se refere apenas a de âmbito
doméstico, é uma questão delicada e grave. O que ela exige, para muito mais além
do que a repressão penal, é o apoio jurídico em sentido amplo, terapia e assistência
psicológica. Agravar a pena de uma perspectiva de gênero (e para promover a
igualdade) é como matar moscas a canhão e sem ter pontaria428.
De qualquer forma, as exigências para a concretização de ações afirmativas
não são possíveis no âmbito penal e de processo penal429. A vítima da violência
precisa por si reconhecer-se como indivíduo, como titular de dignidade humana.
Acima de tudo, porque mister a emancipação, programas de desenvolvimento
pessoal e profissional, alojamento, orientação e garantia de assistência aos filhos430.
Neste sentido, para conferir à mulher vítima de violência doméstica auxílio social
com vista à independência econômica, Carmela Mallaina García431 demonstra a
experiência espanhola na Ley Integral contra la Violencia de Género tratando da
mulher enquanto trabalhadora, por conta própria e alheia, como também como
funcionária. Neste mesmo sentido, Jorge Alguacil Gonzáles-Aurioles432 escreve,
antes das medias penais na lei espanhola, lo más importante son las otras medidas,
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educativas, de atención a la mujer, todo lo que tiene de redistribuición y de atención
específica y de discriminación positiva.
Essas medidas é que confeririam a independência econômica necessária
para que a mulher livre-se de grilhões tão humilhantes. É o caso da Oscip Estrela de
Isabel, entidade sem fins lucrativos criada para atender vítimas da violência
doméstica e familiar na comarca de Itajaí, Santa Catarina, que recebeu em
comodato uma casa para seu funcionamento. Com o apoio do Judiciário e da
sociedade, iniciou campanha para mobiliar o imóvel e adequá-lo para o acolhimento
das vítimas433.
Até mesmo o atendimento e inclusão em programas e tratamentos de controle
emocional para os agressores.
Como ponderou Magdalena Lorenzo Rodríguez-Armas434, os plano de
sensibilização e prevenção de âmbito educativo tem campo fértil de possibilidades,
ainda mais considerando a possibilidade da (boa) intervenção da mídia para estas
políticas. As ações afirmativas em favor do gênero feminino podem ocorrer com
eficácia para o acesso ao trabalho, à função pública, aos cargos políticos, na
promoção e manutenção deles e na conciliação da vida laboral com a vida
familiar435, o que implica manutenção dos laços de convivência.
Essas espécies de medidas protetivas, de tratamento diferenciado, seriam
eficazes ações afirmativas promovedoras de inclusão. Estas tocariam os reais
fatores de violência. Estas emancipariam o gênero feminino de modo que cada
mulher seria senhora das boas e más coisas do convívio social e relacionamentos
pessoais.
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CONCLUSÃO
Os objetivos de enfoque da pesquisa e os problemas propostos foram
averiguados ao longo desta dissertação e, em linhas gerais, as perguntas que se
tinha pretendido pesquisar foram respondidas com base em análise científica, e com
cumprimento da proposta de não se pautar em dados estatísticos e com vista aos
múltiplos fatores que influenciam concomitantemente os reclamos de direitos,
sobretudo o direito da igualdade e a necessidade de emancipação do gênero
feminino.
Certamente outros enfoques e outros questionamentos podem ser propostos,
mesmo a partir desta investigação ou a partir de abordagens que não foram
realizadas, como a valoração de bens jurídicos. Mas, para aqueles problemas a que
se tinha proposto o trabalho, a pesquisa possibilitou resultados em cada tópico.
O reclamo da igualdade é um imperativo para que todo ser humano possa
desenvolver todas as suas possibilidades e exercitar suas virtudes. Todavia, a
igualdade é um produto, já que apenas se pode pretender o direito de igualdade
diante de comparações, o que pressupõe distinção. Ser igual é diferente de ser
idêntico. Assim, a igualdade apenas tem possibilidade de existência e efetivação
entre não idênticos.
Uma das maiores conquistas da sociedade foi a igualdade fundada na
legalidade do Estado Liberal. Rompeu com uma tradição filosófica que aceitava as
diferenciações humanas como naturais e até mesmo necessárias. Da ideia de que
alguém que nascesse escravo naturalmente seria predestinado à escravidão, assim
como alguém que nascesse em classe superior estaria predestinado à meio,
pensou-se a ideia de que todos os seres humanos nascem iguais.
A igualdade do Estado Liberal, a que foi chamada de igualdade de primeira
grandeza, nascida na época do Renascentismo, das Revoluções do Século XVIII e
impregnada não somente daquelas luzes como também de todos os fatores sociais,
políticos e econômicos daquele momento histórico, ao passo que foi um marco de
invulgar relevância e ao passo que possibilitou que a todos se impingisse a
legalidade e que todos fossem iguais perante a lei, também permitiu o acirramento
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objetivo das desigualdades, porque o tratamento indistinto a pessoas ou pessoas
distintas redunda em maior nível de diferenciação.
Verificou-se que as mulheres tiveram participação preponderante naquele
quadro revolucionário, ao menos na Revolução Francesa de 1789, mas que os
brados do reconhecimento de seus direitos foram contidos à guilhotina. O quadro do
liberalismo não foi no sentido de conferir à mulher uma condição de dignidade.
Demonstrou-se que o constitucionalismo e o Estado Liberal foram um produto
de uma série de fatores confluentes e que estes fatores se modificaram e foram
acrescidos de outros tantos até desembocarem no Estado Social, também produto
de fatores econômicos e políticos, notadamente as lutas de classes.
Com a inauguração do Estado Social, que se deu com a Constituição do
México de 1917436, em meio às turbulentas relações sociais entre classes, pensou-se
que o Estado, para mais do que a garantia e declaração dos Direitos, deveria
também ser o promovedor deles.
Quanto ao princípio da igualdade, evoluiu para uma segunda grandeza, que
reconheceu o que Aristóteles já afirmava no sentido de que a justiça está na
igualdade, assim como também estaria no tratamento diversificado quando se
estivesse diante de desiguais.
Essa segunda grandeza propiciou o reconhecimento e o reclamo da
igualdade material, ou seja, do tratamento diferenciado
igualdade formal

violando portanto a

mas com o fito da concretização da igualdade em sentidos

práticos.
Essa igualdade de segunda grandeza lançou bases para reivindicações de
grupos, classes e gêneros discriminados. Todavia, nesta segunda grandeza, a
equalização se dá com a absorção dos discriminados pelos preferidos, o que pode
ocasionar o aniquilamento de seus identificadores. Com efeito, uma mera
equalização que não reconheça a diferença entre os seres acaba por aniquilar o
grupo inferiorizado incluindo-o simplesmente no outro.
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No caso das mulheres, já inseridas no mercado de trabalho, principalmente
após as duas Guerras Mundiais, a igualdade de segunda grandeza simplesmente

Outro problema grave desta igualdade de segunda grandeza é que qualquer
fator de diferenciação pode ser motivador de uma violação da igualdade formal
fundada em um discurso de promoção de igualdade material. Logo, essa segunda
dimensão de igualdade é insuficiente para aquela promoção da justiça pelo
tratamento igual ao iguais e desigual aos desiguais, primeiro porque não reconhece
a diversidade, e depois porque não possibilita um estribo legítimo para justificativas
de um tratamento desigual.
Tanto a

igualdade formal como a igualdade material são

direitos

fundamentais. São direitos de igual preponderância, porque um tratamento
diferenciado apenas será legítimo se houver justificativa legítima para ele. Nesse
sentido, é equivocada a ideia de que a igualdade material prefere a igualdade formal
na medida em que um tratamento diferenciado carece sempre de uma justificativa
que não pode ser, por sua vez, infundada, desnecessária ou arbitrária.
Notadamente a partir do final da 2ª Guerra Mundial passou-se a viver um
fenômeno que passou a ser conhecido por Globalização, em que, não mais o
Estado, mas o mercado, é o fator de poder a tangenciar as relações humanas e as
modificações dela decorrentes.
Uma exigência desse fenômeno, pautado no mercado e transnacionalidade, é
a mitigação da ingerência estatal, notadamente as que pudessem influenciar na
economia. O retorno à abstenção estatal

neo-liberalismo

já não é compatível

nem com o Estado Social, pretendendo de tudo ser promovedor, e nem com o
Estado puramente Liberal, porque já não se poderia mais abdicar da atuação estatal
em diversas áreas. Pode-se dizer, então, que a conformação dessas novas
exigências incompatíveis com estados absolutos ou interventores e demasiado
amplas para o Estado Liberal apenas são possíveis em um novo modelo. O Estado
Democrático de Direito.
Nestas confluências se pode afirmar, portanto, que a democracia atual,
mesmo considerando as mazelas causadas pela globalização, é uma salutar
exigência ou, ao menos, consequência desse fenômeno. Aos interesses que fazem
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girar as novas engrenagens das relações de poder interessa a democracia, como
interessa o neoliberalismo em contraposição ao Estado interventor.
Dessas circunstâncias, e porquanto as relações humanas sejam dinâmicas,
exsurge uma nova grandeza do princípio da igualdade. Esta terceira grandeza,
acrescida da justificação democrática, tende a preservar a igualdade formal e a
promover a igualdade material. Todavia, para muito mais além do que a igualdade
de segunda grandeza, o imperativo democrático além de exigir uma justificação
adequada para os tratamentos desiguais, reconhece, privilegia e protege as
diferenças como sendo inerentes à individualidade humana. Resolve, assim, o
paradoxo da igualdade

no sentido de que a igualdade material pressupõe sacrifício

da igualdade formal e vice versa
formal

com o menor sacrifício possível da igualdade

porque é um direito fundamental

e com o maior proveito e efetividade da

igualdade material.
Apenas nessa terceira grandeza, portanto, são possíveis os tratamentos
diferenciados que objetivam equalizar as diferenças entre os seres humanos com
vista à promoção de um princípio de igualdade adequado.
A efetivação dessa igualdade de terceira grandeza está atrelada a vários
direitos subjetivos e, por vezes, exige uma abstenção do Estado, por vezes, um
atuar comissivo.
Este atuar, contudo, imprescinde de um ônus argumentativo de justificação e
que apenas pode ser obtido nos limites da democracia, ou seja, se não forem
arbitrários. Arbitrário será o tratamento desigual que não carrega em si uma razão
fundamental que obrigue ou autorize a promoção da igualdade fática com sacrifício
da igualdade jurídica.
Não se pode admitir valorações subjetivas ou formas de tratamento desigual à
revelia de uma compreensão juridicamente objetiva. Não pode ser um dado,
ideologia ou ebulição social a permitir a promoção da igualdade.
É viável e necessário, portanto, um tratamento diferenciado que promova a
igualdade quando presentes discriminações não justificadas. Esses tratamentos
diferenciados em favor de determinados grupos deve se operar em todas
manifestações da atuação estatal (executivo, legislativo e judiciário), e também na
esfera privada. Tratam-se, em síntese, das ações afirmativas.
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Mesmo para as ações afirmativas é indispensável o atendimento de requisitos
objetivos, sob pena de se incorrer em arbitrariedade sobre os fatores de
diferenciação. Esses requisitos objetivos tendem à observância de tratamento
inferiorizado historicamente consolidado e com reflexos de inferiorização no
presente.
Não se pode, todavia, simplesmente fazer prevalecer a igualdade material, já
que, então, qualquer fator de desigualdade poderia servir para justificar um
tratamento diferenciado.
Certo que as ações afirmativas também não podem se resumir pura e
simplesmente em tratamento diferenciado em favor de um grupo qualquer que sofra
discriminação. Imprescindível que ocorra inclusão, promoção, equalização desse
grupo ou classe inferiorizado. Importantíssimo, ademais, que essa inclusão ocorra
de modo a manter e respeitar as diferenciações. O reconhecimento e respeito às
diferenças é um dos diferenciadores entre a igualdade de segunda grandeza e a
igualdade de terceira grandeza, acrescida do legitimador democrático.
A ação afirmativa não pode consistir em uma espécie de graça ou
beneplácito, sob pena de manter a inferiorização e os estigmas de submissão, seja
para o beneficiado, seja para o prejudicado com a promoção de igualdade.
Ainda, uma ação afirmativa necessariamente precisa ser temporária,
provisória e na medida necessária à consecução da igualdade. Do contrário eterniza
como que em pêndulo as desigualdades compensadas, ora favorecendo um grupo
discriminado em um determinado momento, ora o outro.
Dentre as formas de justificação das ações afirmativas, ou os meios de
promoção de discriminação positiva, destacam-se os meios de compensação e os
meios de distribuição. A justiça compensatória padece do mal de estar atrelada ao
pagamento, resgate de uma dívida histórica de discriminação. Dívida a ser paga no
presente, por quem, em tese, não contribuiu para o tratamento diferenciado ou
segregador. Dívida que carece de precisão, porque não se tem como determinar
sem arbitrariedade até que ponto um tratamento pode compensar histórica
discriminação.
A compensação como meio de ação afirmativa reforça os aspectos de
submissão em prejuízo ao auto-reconhecimento de potencialidade e virtude.
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Nesse passo, as ações afirmativas como meios de obtenção de igualdade de
terceira grandeza são melhor empregadas quando imbuídas da chamada justiça
distributiva.
Nesta não se corre o risco de reforço da inferiorização porque a equalização
não se opera nos resultados, mas nas oportunidades de obtenção dos proveitos da
vida. A inclusão e a equalização não podem se revestir em tutela, em proteção, mas
em igualdade de proveitos e riscos, o que pode exigir tratamento diferenciado em
favor de grupos discriminados para que tenham iguais oportunidades.
Se um dos aspectos benéficos da globalização e do neoliberalismo foi a
democracia. Uma faceta maléfica que se apresenta do fenômeno social globalizante
é que para as relações sociais mutantes em grau e velocidade cada vez maiores,
tudo redunda em conveniente (senão intencional) sensação de insegurança (próprio
da sociedade de risco) que, por sua vez, força a utilização do Direito Penal como
hábil instrumento de realização de políticas públicas.
De ultima ratio o Direito Penal passa a ser a prima ratio ou sola ratio, o que
contraria o cerne principiológico deste ramo do direito. O Direito Penal deixa de
garantir o infrator contra eventual abuso punitivo como passa a ser conveniente a
ocorrência do delito, já que só atua diante do fato e pretende ser instrumento de
realização de política, voltado que fica à prevenção.
A dilatação da incidência do Direito Criminal faz com que pretenda ser um
meio preventivo ao crime, o que acarreta um círculo vicioso de impunidade que só
faz aumentar a insegurança. A força midiática, os artifícios de comoção, a

Democrático de Direito. Ocasiona o afastamento do Direito Penal de seu cerne de
servir para a tutela das violações mais graves dos bens jurídicos mais caros e, por
conseguinte, banaliza a sua incidência, o que acaba por contribuir ainda mais para a
insegurança.
Demais disso, o utilitarismo do Direito Penal como meio de promoção de
política pública traz a reboque um déficit de legitimação de proporcionalidade de
pena, porque mesmo condutas e práticas banais passam a ser alvo da tutela penal.
Além disso, o déficit de legitimidade também ocorre porque o Direito Penal, a
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aplicação da pena, por mais grave ou adequada que seja, não é um instrumento de
transformação, quanto mais de inclusão com vista à promoção da igualdade.
A verificação da necessidade da efetivação da igualdade material acrescida
do plus democrático próprio da igualdade de terceira grandeza, as conclusões
acerca das ações afirmativas como instrumentos adequados à consecução da
igualdade legitimada, desde que objetivamente justificada, e a conclusão acerca da
(im)possibilidade do Direito Penal servir como um fator de transformação e de
inclusão, permite a conformação destas com a Lei Maria da Penha.
De primeiro, conclui-se seguro que as questões de gênero tem invulgar
relevância e que o gênero feminino foi sempre inferiorizado ilegitimamente de modo
que essa inferiorização tem na atualidade graves consequências. Conclui-se,
destarte, que as ações afirmativas tem lugar apropriado na obtenção da igualdade
de gêneros.
No entanto, essa equalização pressupõe modificação de padrões culturais
enraizados profundamente na história da sociedade ocidental, sedimentados muitas
vezes com justificativas religiosas e que desafiam a transformação nas próprias
mulheres, vítimas e propagadoras desses padrões. Essa equalização não se dará
fora do reconhecimento da identidade feminina. Não se trata de masculinizar a
mulher, mas de feminilizar o mundo.
A Lei Maria da Penha é marcada por forte traço compensatório e de Direito
Penal

o que a demonstra como produto daquela exigência neoliberal de ampliação

desse ramo do Direito, ainda que perplexamente, os movimentos de emancipação
feminina fossem tradicionalmente não tradicionais.
Essa conclusão leva a outras conclusões acerca da Lei Maria da Penha
enquanto proposta de ação afirmativa e enquanto lei de traço penalístico bastante
acentuado.
Enquanto tratamento diferenciado, gera mais tutela da mulher do que sua
emancipação, na medida em que assinala e enfatiza o jugo e porque coloca a vítima
de violência doméstica em posição de capitis deminutio, como quando exige
audiência judicial para a renúncia ao direito de representação nas ações penais
condicionadas.
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Pretende ser resposta efetiva e rápida à violência doméstica contra a mulher,
mas peca em não reconhecer a diferença entre violência e agressão. Conclui-se que
as ações afirmativas de gênero deveriam alcançar a violência, que é motivada por
padrões culturais de inferiorização, para mais do que a agressão, essa sim podendo
exigir tratamento penal.
Em tendo por objeto relações domésticas, o tratamento diferenciado de cunho
penal não contribui em absoluto para a amenização do ambiente de violência ou
para as correções das relações interpessoais no âmbito doméstico. De qualquer
forma, as respostas de emancipação feminina não se dariam de forma imediata
como pretende a legislação.
Não é possível uma compensação de desigualdade com o mero
recrudescimento do regime penal para o agente de violência doméstica contra a
mulher. O aspecto compensatório avulta a inferiorização da mulher e avilta sua
própria capacidade. Emancipação é diferente de tutela. A tutela é forma de
suprimento de incapacidade

ou seja, reconhece uma incapacidade

e a Lei Maria

da Penha pretende conferir tutela à mulher vítima de violência doméstica ao invés de
emancipação do gênero feminino para a modificação do padrão cultural de
inferiorização da mulher.
Além disso, a Lei Maria da Penha, quer por não promover a emancipação e
equalização da mulher, quer porque se resume em tratamento diferenciado em favor
da mulher

o que não caracteriza uma ação afirmativa válida

não traz em si o

necessário caráter temporário.
Quanto ao aspecto penalístico da Lei Maria da Penha, com efeito, a pena não
é corretivo. A pena não é educativa. A pena não acarretará a transformação cultural
necessária para erradicar a violência doméstica contra a mulher. O direito penal não
é um locus possível de ser utilizado como promovedor de igualdade, como
instrumento de ação afirmativa.
Demais disso, conclui-se que a Lei Maria da Penha, no aspecto penal,
também afronta os princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e do devido
processo legal, cada qual com facetas delineadas.
Relativo à subsidiariedade, a maior parte dos incidentes ocorrem no âmbito
doméstico e não tem gravidade acentuada. Uma mera discussão caracteriza
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violência e o Estado não tem estrutura para atender a essas pequenas quizilas.
Além disso, tais demandariam assistência social, educação, garantia de manutenção
da vítima e prole, para mais do que simplesmente sanção ao agressor.
Ainda, a Lei Maria da Penha conceitua violência doméstica de forma deveras
ampla e vaga, de modo que permite um estado prévio de vitimização da mulher e
alta dosagem de subjetivismo quando da aplicação da lei, o que contraria a própria
limitação legal do conceito do que pode ser considerado crime. Evidencia-se a
pretensão de ser preventiva.
Viola a proporcionalidade porque encerra um excesso punitivo, inclusive
revitalizando a prisão cautelar de modo que para as mínimas tensões do ambiente
doméstico haverá a possibilidade de tratamento penal. Ora, a sanção penal não irá
modificar o sexismo e nem promover a igualdade da mulher.
A proporcionalidade também se mostra violada porque bens jurídicos
idênticos são tratados de forma diferente apenas em razão do gênero da vítima. Se
a pena deve ser proporcional ao bem jurídico violado, permitir tratamento penal mais
rigoroso pela vítima ser do sexo feminino é reconhecer que maior valor de sua
integridade.
Não apenas em razão da vítima, a proporcionalidade também pode se
mostrar violada em relação ao agente delituoso no caso de conflito de agentes
quanto para um dos co-réus não for possível o reconhecimento de violência em
âmbito doméstico. Porquanto não se tenha nisto uma elementar do tipo, a
circunstância subjetiva não se comunicará e, assim, a um dos agentes será possível
institutos de despenalização como a transação penal e suspensão condicional do
processo, enquanto para o outro não. É evidente a desproporção porque para o
mesmo fato e mesma violação do bem jurídico o tratamento penal será muito
diferenciado para um em relação ao outro.
O devido processo legal é violado com tutelas de urgência de cunho penal. As
medidas protetivas são de cunho penal e deferidas sem nenhum tipo de
contraditório, nem mesmo diferido. Não há para elas qualquer previsão temporal de
modo que a liberdade individual é suprimida, muitas vezes, sem a mínima
possibilidade de defesa. Veja-se que uma proibição de contato telefônico com a
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vítima acaso desrespeitada em razão de um delito de ameaça poderá redundar em
prisão preventiva e sem qualquer contraditório ou defesa.
A Lei também permite ao Juízo criminal tratar de questões afetas à guarda de
filhos e pensão. Questões de direito de família são tratadas como questões de
direito criminal. Sem perquirir sobre a constitucionalidade dessa ampliação de
competência, restringe-se à conclusão de isso nem mesmo irá permitir a prevenção
de delitos (já se enfatizou que essa pretensão em si é contrária ao cerne do Direito
Penal) já que propiciará não a extinção mas o aumento tensão conflituosa.
Mesmo que não se perquira sobre os aspecto constitucionais que cercam a
Lei Maria da Penha, para longe das influências midiáticas e de estatística é possível
a conclusão de que, por mais que sejas necessárias ações afirmativas de gênero, a
Lei Maria da Penha não promove a equalização feminina e nem mesmo compensa a
desigualdade que aflige a mulher desde o início das civilizações.
Pode até ser a expressão de um legítimo reclamo, mas de longe é uma
resposta adequada. Confere mero tratamento diferenciado, mas não se reveste dos
requisitos que a levariam ao patamar de ação afirmativa válida e hábil a gerar a
igualdade de terceira grandeza.
Em relação ao gênero, isso apenas será possível com construção de um
padrão cultural novo, que reconheça o valor feminino para muito mais do que a
tutela sobre a mulher.
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