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RESUMO

O presente trabalho tem como escopo trazer à discussão os limites encontrados no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 
mulher no âmbito dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar da capital do Estado do Rio de Janeiro, cuja competência, na prática, está 
adstrita a seara criminal, não obstante a previsão legal seja mais ampla, tratando de competências cíveis e criminais dos referidos órgãos 
jurisdicionais. O texto parte de um estranhamento decorrente muito mais de experiências profissionais no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do que em dados empíricos coletados em pesquisa de campo. Trata-se de pesquisa ainda em fase incipiente, que parte de uma 
inquietação a ser ainda explorada mediante pesquisa empírica a ser realizada no judiciário, através de estudos de casos e entrevistas com os 
operadores do campo. Os resultados iniciais sugerem o tratamento dos conflitos apenas no aspecto criminal, circunstância que sugere o viés 
punitivista da lei se sobrepondo a outras formas mais amplas de tratamento destes conflitos. Duas hipóteses são suscitadas: a falta de estrutura e 
capacidade operacional e de pessoal para centralizar o processo e julgamento de todas as demandas decorrentes da situação de violência 
doméstica, e a experiência anterior à Lei 11340 de banalizar e desconsiderar as infrações penais praticadas contra as mulheres no âmbito 
doméstico. Em diversos dispositivos legais da Lei Maria da Penha é reiterada a competência cível e criminal dos Juizados de Violência Doméstica. 
Não obstante, a prática tem demonstrado que as atividades jurisdicionais no âmbito dos Juizados Especializados são adstritas a ações penais e 
medidas protetivas, limitadas aos incisos I, II e III do artigo 22, da Lei 11.340. As demandas nos Juizados são instauradas necessariamente a partir 
de registros de ocorrência realizados em sede policial, o que por si só demonstra os contornos penais da prestação jurisdicional. Todavia, a 
violência que enseja o registro de ocorrência é apenas o cume da exteriorização do problema existente na relação afetiva, doméstica ou familiar. 
As questões de fundo não são discutidas e tratadas no espaço judicial especialmente criado para o enfrentamento da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, cujos conflitos são devolvidos à sociedade sem qualquer intervenção judicial. Outro dado que indica esse viés 
exclusivamente criminal conferido à Lei 11.340 é que as Medidas Protetivas deferidas somente mantém sua validade enquanto estiver em 
andamento o Registro de Ocorrência em sede policial e a ação penal correspondente. Uma vez arquivado o Registro Ocorrência sem o 
ajuizamento da ação penal ou extinta esta sem a condenação do autor do fato, a Medida é automaticamente revogada. Disto se extrai que, a 
existência da pretensão punitiva ou executória Estatal é condição para a manutenção da proteção da mulher por meio de Medida Protetiva. 
Considerando que a Lei 11.340 prevê competência híbrida para tratar das questões relacionadas à violência contra a mulher no âmbito afetivo, 
doméstico e familiar, indaga-se: qual o fundamento legal desta interpretação de que a esfera criminal funciona como condição sine qua non para 
a concessão e manutenção de Medida Protetiva, sobretudo considerando que nem todo ato de violência doméstica encontra correspondência na 
Lei Penal como fato típico?  Este dissenso entre a prática e a legislação traz conclusivo prejuízo ao jurisdicionado, cujo conflito não é 
verdadeiramente apreciado nem tratado. A violência doméstica contra a mulher aparece apenas como fundamento para o agravamento da 
punição do autor do fato criminoso e justificação da suposta maior repressão Estatal na esfera criminal, mas fica sem solução no âmbito social, 
deixando o Judiciário de cumprir a função de pacificação social. A pesquisa busca descortinar as razões desse dissenso e analisar pragmaticamente 
as suas conseqüências, para, se for o caso, procurar caminhos que conduzam à melhor efetividade da Lei 11.340.
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