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De tempos a esta parte, lugar-comum
se tornou a análise de questões afetas ao
gênero e ao Direito Penal, formatando-se
o que, não raro, se denomina Direito Pe-
nal de Gênero. Algumas considerações,
no entanto, devem ser esposadas para um
devido clarificar sobre pontos tormento-
sos dessa (nova) seara que está a se deli-
near, em especial, após o sancionar, por
parte da Presidência da República, da cha-
mada “Lei Maria da Penha Maia”.

Boa parte das críticas iniciais sobre o
chamado Direito Penal de Gênero ocor-
re no próprio uso adjetivo do termo gê-
nero. Aparentemente, dizem alguns, não
seria ele o mais adequado para o trato de
problemas afetos à particular condição de
homem ou de mulher. Semelhantes opo-
sições já foram verificadas em inúmeras
sedes, sendo de se recordar a usual prefe-
rência de alguns pela colocação alusiva,
também, à violência doméstica.(1) Muito
utilizada em contexto feminista do Di-
reito, a acepção do gênero como dife-
renciadora do masculino e feminino, de
todo modo, parece ganhar campo tam-
bém na área penal.

Questão a isso atinente, no entanto, diz
respeito a algumas peculiaridades senti-
das na nova proteção ao que se entende
por violência doméstica. Assumindo e
ganhando corpo nas discussões mundo
afora, sem dúvida, ela é um dos grandes
temas de preocupação deste princípio de
século. Além de ser foco de uma série de
Convenções,(2) Resoluções da própria
Comunidade Européia,(3) de preocupa-
ções de inúmeros países(4) e da própria lei
nacional — Lei nº 10.886, de 17.6.04 (lei
que criou o tipo da “violência domésti-
ca”) —, a questão da violência doméstica
tem, no entanto, deturpado o seu próprio
particular escopo, transfigurando-se, pois,
de um Direito Penal racional a um Direi-
to Penal unicamente simbólico.

Em muitas nações, essa situação é ex-
tremamente evidente. De se ver realida-
des como as de Portugal e de Espanha, as
quais modificaram o próprio conceito do
crime de maus-tratos. Após diversas re-
formas legislativas do art. 152º do estatu-
to lusitano, como as dadas pela Lei nº 65/
98, de 2 de setembro, e pela Lei nº 7/2000,
de 27 de maio, estabeleceu-se, como figu-
ra equiparada à de maus-tratos, aquela
que infligir ao cônjuge, ou a quem com
ele conviver em condições análogas às dos
cônjuges, maus-tratos físicos ou psíqui-
cos.(5) Em Espanha, por sua vez, após a
promulgação da Ley Orgánica 1/2004, de
28 de dezembro, a qual instituiu a chama-

TIPIFICAÇÃO CRIMINAL DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO:
PATERNALISMO LEGAL OU MORALISMO PENAL?

Renato de Mello Jorge Silveira

da proteção integral contra a violência de
gênero, modificou-se, em parte, o próprio
Código Penal, propiciando alterações
mais gravosas caso a vítima fosse mulher
do agressor, em evidente situação de dis-
criminação positiva.(6)

Na própria legislação hispânica,
aliás, outro exemplo de violência do-
méstica foi recentemente tipificado,
causando, por igual, brados de objeção
científica. Trata-se de previsão crimina-
lizante anterior à lei de violência de gê-
nero, mas que com ela encontra pontos
de contato. Hoje, a legislação criminal,
alterada que foi pela Ley Orgánica 11/
2003, estabeleceu a incriminação ex-
pressa ainda mais severa da mutilação
genital feminina entre as lesões graves,
sentidas, naquele país, especialmente
em imigrantes islâmicas, principal-
mente oriundas da África.(7) A justifica-
tiva de inclusão de tal modalidade típi-
ca, ainda que aceitável, se esvai face à
configuração de um Direito Penal niti-
damente de gênero, pois a lei penal não
deve guardar destinatários específicos
ao sexo, senão ao ser humano de modo
geral. Com essa aceitação, estar-se-ia
pontuando por uma ingerência moralis-
ta que quase transformaria, a mulher, em
ser hipossuficiente e, a lei, em exteriori-
zação do que, eventualmente, pode se ter
por paternalismo legal ou, mesmo, de
moralismo penal.

Tradicionalmente, sempre se teve, em
relação aos chamados maus-tratos, que a
mulher não deveria ser tida como even-
tual sujeito passivo, pois, como ressalta-
va Hungria, necessário deveria se mos-
trar certo grau de autoridade, guarda ou
vigilância do sujeito ativo à vítima.(8) Ora,
admitir-se que a mulher deva ser posta
em condição de autoridade face ao seu
marido é coisa impensável em uma so-
ciedade atual. Por que, então, aceitar isso
em novéis legislações? Sem dúvida, tra-
ta-se de um dos pontos delicados de ob-
jeção do Direito Penal de Gênero. Não
se cuida, aqui, de esclarecer contrarieda-
de à proteção da figura da mulher, mas de
não se aceitar a sua colocação como se
inferior fosse. Mais do que ação afirmati-
va, isso reflete, mesmo, grau da velha ques-
tão acerca do chamado paternalismo le-
gal e do moralismo.

Como se sabe, e isso é presente desde
os estudos de Stuart Mill, muitas vezes se
percebe a presença de amostras de pater-
nalismo na lei criminal, sempre com o
intuito de se proteger, reciprocamente, os
indivíduos, uns contra os outros, ou, mes-

mo, da proteção das pessoas contra elas
mesmas. Na verdade, muitas podem ser
as formas de paternalismo, como tão bem
descritas por Dworkin ou Feinberg. Ati-
vas ou passivas, puras ou impuras, positi-
vas ou negativas, entre outras, dizem res-
peito, sim, a uma forma de proteção de
pessoas tidas como vulneráveis pelo Es-
tado a danos causados por elas próprias
ou, mesmo, por terceiros.(9) Casos explí-
citos, e mais comuns, de uma quase busca
de legitimação moral da legislação cri-
minal nessa seara, podem se dar no que
toca à repressão penal do uso de substân-
cia narcóticas, na criminalização da pros-
tituição ou do homossexualismo ou na
proibição do suicídio. Entretanto, no que
tange a legislações estrangeiras de violên-
cia de gênero, muita vez isso, também, se
faz quase que presente.

A idéia de estabelecer restrições na li-
berdade individual dos indivíduos, con-
siderando-os, em parte ou totalmente,
pessoas que venham a necessitar de cui-
dados especiais em determinados casos,
acaba, a olhos de ver, por prejudicar a
própria logicidade da construção penal.
Por vezes, é verdade (e parecem concor-
dar que alguns pensadores),(10) alguns
casos encontram justificativa para um
uso eventual de paternalismo, em espe-
cial em casos em que não se visualizam,
de forma tão clara, os objetos de tutela
penal. Mas, em tais situações, mormente
se verificam ocorrências de bens jurídi-
cos supra-individuais, coisa que impõe
outra sorte de análise. Em se tratando de
situação de foco em simples gênero, pa-
rece equivocada a construção.(11) Evi-
dentemente, se está defronte a casos em
que, moralmente, se pretende justificar
uma intervenção penal, o que, por igual,
é absolutamente reprovável.(12) No caso
de violência de gênero, mais criticável
ainda, a influência notadamente se faz
quanto a um moralismo penal divorcia-
do da realidade.

Observe-se a Lei nº 11.340, de 07.08.06
(nomeada pelo Presidente da República
como “Lei Maria da Penha Maia”, em
homenagem a uma vítima de violência
doméstica), a qual cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8º do
art. 226 da Constituição Federal, da Con-
venção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mu-
lheres e da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Vio-
lência contra a Mulher, entre outros dis-
positivos. Em especial, indo muito maisTI
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além do que previa a Lei nº 10.886/04, ago-
ra se faz menção expressa à figura da mu-
lher e de violência doméstica contra a
mulher, a teor do que se vê no art. 1º da
lei.(13) Estabelecem-se medidas louváveis,
como a não aplicação da Lei nº 9.099, de
26.09.95 a casos de violência doméstica
(art. 41), mas, por outro lado, medidas
descriminatórias e simbólicas, como a
circunstância agravante do crime ser co-
metido com violência contra a mulher
(art. 43). Aqui, inaceitável Direito Penal
de Gênero.

A ampliação do conceito de proteção
da mulher, curiosamente em um momen-
to de quiçá consagração maior de seus
direitos, indo muito além de qualquer li-
mite racional de aplicação penal, tende a
um simbolismo indelével. A alteração da
lei nacional, mesmo com medidas de pro-
teção global contra a violência de gênero,
não é alvissareira. Por aqui, antes, unica-
mente se fazia menção mais gravosa ao
fato de a lesão ser praticada contra ascen-
dente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou
tenha convivido, mas, sempre, dentro dos
limites do crime de lesões corporais. Nada
quanto a maus-tratos, o que induz, desde
logo, a uma idéia de hipossuficiência da
vítima. Lá, ou ela foi tida como inferior,
ou, pior, se explicitou ser norma destina-
da unicamente à vítimas mulheres. Ago-
ra, entretanto, isso se perfaz.

O moralismo penal, tido não na medi-
da de avaliação minimalista do consenti-
mento da vítima — como se dá no pater-
nalismo —, mas, sim, na exteriorização
do Estado em considerar, aprioristica-
mente, certa modalidade de pessoas como
necessitadas de maior grau de proteção,
sem justificativa concreta ou fixa, tão-só
por uma promoção da virtude de tais in-
divíduos, não parece correto. O Estado
não pode fazer o papel de simples custos
morum, discriminando, ainda que positi-
vamente, alguns de seus membros. A pro-
teção pode, mesmo, ser justificada, mas
não na sua feição simbólica. Os méritos
da previsão da Lei nº 10.886/04 caminha-
ram nesse sentido. Agora, com a Lei nº
11.340/06, isso se perverte.

O Direito Penal não aceitar ou copiar
moldes alienígenas influenciados por
impulsos criminalizantes que desmoro-
nem seu mais fundo alicerce, como o que
diz respeito à isenção de seus destinatá-
rios. O cuidado específico é, sempre, no
sentido de se evitar um Direito Penal
orientado pelo gênero, mostrando-se, in-
distintamente, válido a homens e mulhe-
res. Ainda que estas venham a ser as prin-
cipais destinatárias de proteções especí-

ficas, não podem ser as únicas, sob pena
odiosa de uma discriminação que só pode
vir a reforçar, nunca combater, anos e sé-
culos de segregação social e de tolerância
de violência em ambientes internos. As-
pectos morais desse jaez nunca contribuí-
ram, senão só reforçaram o que, hoje, se
pretende combater, justificando, dessa
forma, todo o cuidado em reformas legis-
lativas atuais e futuras. 

Notas

(1) Cf., BELEZA, Maria Teresa Couceiro Pizar-
ro. Mulheres, Direito, Crime ou a Perplexidade
de Cassandra, Lisboa: AAFDL, 1993, p. 5, nota
2. Quando das discussões do uso do termo em
normativas espanholas, a Real Academia Es-
panhola elaborou relatório sobre a expressão
“violência de gênero”, pugnando pelo prefe-
rencial uso do termo “violência doméstica”.
Cf. BOLDOVA PASAMAR, Miguel; RUEDA
MARTÍN, María Ángeles. A Discriminação da
Mulher no Âmbito Penal. (Reflexões sobre a Lei
Orgânica 1, de 28.12.2004, de Medidas de Prote-
ção Integral Contra a Violência de Gênero). Tra-
dução de Érika Mendes de Carvalho.
RABPCP 2/47, nota 11.

(2) Cf., em especial, a Convenção sobre a elimi-
nação de todas as formas de discriminação
contra a mulher, adotada e aberta a assinatura,
ratificação e adesão pela Resolução 34/180, da
Assembléia Geral das Nações Unidas, de 18
de dezembro de 1979, e a Convenção Intera-
mericana para prevenir, punir e erradicar a
violência contra a mulher — Convenção de
Belém do Pará, de 1994.

(3) ABRIL GONZÁLEZ, Consuelo. “Violencia
doméstica: planteamiento general”, in: La
Violencia Sobre la Mujer en el Grupo Familiar,
Madrid: Colex, 1999, pp. 22 e segs.

(4) Cf., entre outros, a coletânea de estudos sobre
legislações várias, em V.V.A.A. La Violencia
Doméstica: Su Enfoque en España y en el Dere-
cho Comparado, Madrid: Consejo General del
Poder Judicial, 2005, passim.

(5) Atual artigo 152º, Código Penal português: “1-
Quem, tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a
responsabilidade da sua direcção ou educação, ou
trabalhar ao seu serviço, pessoa menor ou parti-
cularmente indefesa, em razão da idade, deficiên-
cia, doença ou gravidez, e: a) Lhe infligir maus-
tratos físicos ou psíquicos ou a tratar cruelmente;
b) A empregar em actividades perigosas, desuma-
nas ou proibidas; ou; c) A sobrecarregar com tra-
balhos exessivos; é punido com pena de prisão de 1
a 5 anos, se o facto não for punível pelo artigo 44º.
2-A mesma pena é aplicável a quem infligir ao
cônjuge, ou a quem com ele conviver em condi-
ções análogas às dos cônjuges, maus-tratos físicos
ou psíquicos. O procedimento criminal depende
de queixa, mas o Ministério Público pode dar
início ao procedimento se o interesse da vítima o
impuser e não houver oposição do ofendido antes
de deduzida a acusação.(...)”

(6) Em seu art. 39, v.g., ela prevê uma alteração
no art. 172 do Código Penal, adicionando au-
mento de pena no caso de “… el que de modo

leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o
mujer que éste o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad, aun sin convi-
vencia, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a un año o de trabajos en beneficio de la
comunidad de treinta e uno a ochenta días y, en
todo caso, privación del derecho a la tenen y porte
de armas de un año y un día a tres años, así como,
cuando el juez o Tribunal lo estime adecuado al
interés del menor o incapaz, inhabilitación espe-
cial para el ejercicio de la patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.”
Cf. ABRIL GONZÁLEZ, Consuelo. Op. cit.,
pp. 21 e segs. MAYORDOMO RODRIGO,
Virginia. La Violencia Contra la Mujer. Un
Estudio de Derecho Comparado, Madrid: Dilex,
2005, pp. 23 e segs.

(7) Código Penal espanhol, art. 149.2, com reda-
ção dada pela LO 11/2003: “El que causara a
outro una mutilacion genital en cualquiera de
sus manifestaciones será castigado con la pena de
prision de seis a 12 años. Si la víctima fuera me-
nor o incapaz, será aplicable la pena de inhabi-
litación especial para el ejercicio de la patria potestat,
tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo
de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado
al interés del menor o incapaz.”

(8) HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código
Penal, vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 1958,
p. 450.

(9) Cf, em detalhes, FEINBERG, Joel. Harm to
Self. The Moral Limits of  the Criminal Law,
New York: Oxford University Press, 1986, pp.
5 e segs.

(10)HART, H.L.A. Direito, Liberdade, Moralida-
de. Tradução de Gérson Pereira dos Santos,
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1987,
pp. 55 e segs.

(11)Feinberg analisa, aliás, alguns dos elementos
de justificação do paternalismo. Cf. FEIN-
BERG, Joel. Op. cit., pp. 19 e segs.

(12)Aqui o alerta de Hart, segundo o qual “o
descuido na distinção entre paternalismo e o
que chamei de moralismo legal é importante
como uma forma de erro mais correntio. Mui-
to freqüentemente, supõe-se que se uma lei se
destina a proteger um homem do outro, seu
fundamento lógico pode ser, tão-só, pretender
punir a iniqüidade moral (...).” HART, H.L.A.
Op. cit., p. 58.

(13)Lei nº 11.340/06, art. 1º: “Esta Lei cria meca-
nismos para coibir e prevenir a violência domés-
tica e familiar contra a mulher, nos termos do §
8º do art. 226 da Constituição Federal, da Con-
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Violência contra a mulher, da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradi-
car a Violência contra a Mulher e de outros tra-
tados internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher; e estabelece medidas de assistência
e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.”
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