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PROJETO MARIA, MARIA: CURSO SOBRE A LEI MARIA DA PENHA
Maria Amélia de Almeida Teles

Recentemente, iniciou-se um curso so-
bre a Lei Maria da Penha para lideranças
femininas, sob a coordenação da União de
Mulheres de São Paulo e do IBCCRIM,
com o apoio da Campanha Bem Querer
Mulher e a Unifem – Fundo de Desenvol-
vimento das Nações Unidas para a Mulher.
Trata-se de iniciativa de extrema importân-
cia por ser, a violência doméstica e fami-
liar, um tema atual e frequente em todas as
classes sociais e segmentos étnico-raciais.
Sua prática traz graves consequências não
só para as mulheres, como para suas famí-
lias e a sociedade em geral. Assegurar a im-
plementação desta lei, democraticamente

construída e instituída, é obrigação de to-
das as pessoas comprometidas com o Esta-
do Democrático de Direito.

A Lei Maria da Penha, como ficou
conhecida a Lei 11.340/2006, tipifica a vio-
lência doméstica e familiar contra a mu-
lher como um crime, devendo, portanto,
ser enfrentada pelo estado e a sociedade
brasileira a fim de responder de forma sa-
tisfatória à realidade de milhões de mu-
lheres que, cotidianamente, sofrem as
mais diversas formas de violência: física,
psicológica, sexual, moral, patrimonial,
entre outras.

Anteriormente à lei, os crimes come-PR
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tidos contra as mulheres por seus mari-
dos, companheiros, namorados ou ex,
eram julgados pelos Juizados Especiais
Criminais (JECrims), comparados aos
delitos de trânsito e tratados como cri-
mes de “menor potencial ofensivo”, o
que banalizava a violência doméstica e
familiar contra a mulher.

Esta lei veio atender às reivindicações
das mulheres que, desde os anos de 1980,
clamam por políticas públicas que garan-
tam a equidade de direitos entre mulheres
e homens e erradiquem a violência de gê-
nero. As conquistas no campo normativo
foram paulatinamente construídas. Primei-

mos a nossa história e as nossas versões.
Tanto é assim que, em alguns dos encon-
tros semanais, as atividades são programa-
das e dirigidas pelos próprios internos. A
reintegração social é uma pista de mão du-
pla, na qual, tanto o preso caminha rumo à
sociedade (que o excluiu), como a socieda-
de caminha rumo ao preso. É um processo
no qual, espera-se, todos se transformam e
crescem. Importante é lembrar que esse
processo não se desenvolve através do cár-
cere, mas apesar do cárcere, pois ele cami-
nha na contramão do mesmo. O trabalho
se estrutura, em regra, em encontros sema-
nais entre os membros do GDUCC e in-
ternos (sobre a experiência do GDUC, ver
Braga & Bretan, 2008 [a], Braga & Bretan,
2008 [b] e Braga, 2007).

O GDUCC iniciou suas atividades no
segundo semestre de 2006. Até o momen-
to, tivemos três edições, com a duração
média de três meses cada. Reconhecemos
que o trabalho não é fácil. Não é fácil
manter-se uma linha de coerência teórica
e, ao mesmo tempo, desenvolver-se um
diálogo autêntico, confiável e sincero, isto
é, sem hipocrisias. Não é nada fácil defi-
nir-se um objetivo claro do trabalho, quan-
do estamos comprometidos com a práti-
ca, num grupo complexo de pessoas das
mais diferentes visões. Em todo caso, po-
rém, pode-se dizer que a experiência do
GDUCC tem sido muito gratificante para
todos, acadêmicos e internos. Os acadê-
micos conseguem rever seu conceito so-
bre crime e homem criminoso e se sentir
integrados com os membros da popula-
ção carcerária, descobrindo-os, na vivên-
cia, como seres humanos iguais a eles. Os
internos conseguem viver, ainda que de
forma momentânea, uma experiência de
integração com membros da sociedade
pela qual se sentiram rejeitados e à qual
não se sentem pertencer. Eles conseguem

ao menos vislumbrar, através da vivência,
outras possibilidades de relações sociais
e, a partir delas, outras dimensões de sua
pessoa, de seus valores e potencialidades.

Estamos usando aqui as expressões
“forma momentânea”, “vislumbrar”, com
o intuito de deixar claro que não se tem a
pretensão de promover grandes mudan-
ças no padrão de relações sociais dos in-
ternos participantes, na consciência de
seus valores e em sua autoimagem. Não se
pode pretender mudanças estruturais e de-
finitivas, através de uma experiência de três
meses, em esquemas que se formaram ao
longo de uma vida. No entanto, os inter-
nos, ao término dos encontros, têm-se
mostrado muito gratos, muito gratificados,
satisfeitos, verbalizando terem tido vivên-
cias de aceitação e de valorização de si, de
serem tratados como seres humanos iguais
a todos os outros.

Não nos parece ousado afirmar que um
trabalho como esse é uma espécie de se-
mente, que poderá, ao longo do tempo, ger-
minar e produzir efeitos positivos e mais
estruturantes. Isso, tanto para os acadêmi-
cos (ou representantes da comunidade em
geral), como para os internos. Entretanto,
além disso, o que se pretende é também
plantar uma semente para que germine,
quem sabe, paulatinamente, uma nova vi-
são de política criminal e de estratégias de
reintegração social.

Para que se desenvolvam efetivas estra-
tégias de reintegração social, dois passos
importantes devem ser dados, ambos re-
conhecidamente difíceis. O primeiro é a
integração entre técnicos e os outros pro-
fissionais penitenciários, particularmen-
te os de segurança. O segundo é a integra-
ção sociedade-cárcere. Sociedade, não
enquanto ente abstrato, mas enquanto re-
presentada por seus diferentes segmentos.
A sociedade deve tomar consciência de

que ela tem grande parcela de responsabi-
lidade nas questões do cárcere, de que os
que lá se encontram dela fazem parte e
que a ela retornarão. Ao finalizar, quero
repetir uma frase que, com frequência, te-
nho dito em palestras, quando me refiro à
resistência que as pessoas oferecem em
relação a fazer qualquer tipo de benefício
em prol da reinserção social do preso: lem-
bra-te que hoje ele [o preso] está contido,
mas que amanhã ele estará contigo. Entre-
tanto, o verdadeiro alerta deve ser o que
nos lembra as artimanhas das farsas ideo-
lógicas que sustentam a construção jurí-
dica do crime, a seleção dos que devem
ser punidos e as estratégias tradicional-
mente propostas de reinserção social dos
encarcerados.
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ro conquistaram-se os conselhos de direitos das mulhe-
res e a primeira delegacia de polícia para a defesa das
mulheres (1985).

Em 1988, a Constituição Federal proclamou a igual-
dade de direitos entre mulheres e homens. Reconheceu
a violência no âmbito das relações familiares e impôs
ao Estado o dever de coibir a violência doméstica.

No plano internacional, tanto a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação con-
tra a Mulher (Cedaw) como a Convenção Interameri-
cana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência con-
tra a Mulher (Convenção de “Belém do Pará”), ambas
ratificadas pelo Estado brasileiro, respectivamente, em
1984 e 1995, defendem os direitos humanos das mulhe-
res e sua efetivação.

Em 2001, o Brasil foi condenado pela OEA (Orga-
nização dos Estados Americanos), no caso da Maria
da Penha Maia Fernandes (daí o nome da lei) por fla-
grante violação dos direitos humanos. Há 19 anos pas-
sados, o ex-marido da Maria da Penha cometeu duas
tentativas de homicídio contra ela, contudo, não foi
devidamente punido. Maria da Penha, com o apoio de
ONGs feministas e de direitos humanos, encaminhou
o caso para a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da OEA.

Com a publicação do Relatório nº 54, as recomenda-
ções encaminhadas ao Estado brasileiro exigiram em-
penho para por fim à tolerância estatal e ao tratamento
discriminatório em relação à violência doméstica con-
tra as mulheres.

A partir daí, intensificou-se o trabalho conjunto dos
movimentos de mulheres com representantes da Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres, para criar
um projeto de lei de enfrentamento da violência. Tal
projeto seguiu do executivo para o Congresso Nacio-
nal, onde foi submetido a audiências públicas em diver-
sas regiões do país, acompanhado de acalorados deba-
tes no Parlamento. Foi, finalmente, aprovado e sancio-
nado em 06/08/2006. Desta forma, deu-se cumprimento
aos preceitos legais: § 8º. do art. 226, da Constituição
Federal e as Convenções (Cedaw e “Belém do Pará”).

Os números da violência doméstica, ainda que su-
bestimados, são estarrecedores. Dados de pesquisa do
Ibope apresentam resultados alarmantes: as mulheres
temem mais apanhar dos maridos do que ter câncer de
mama ou de útero (Jornal da Tarde, 15/04/2009). Do
total de pessoas entrevistadas, 55% conhecem pelo
menos um caso de violência doméstica contra a mu-
lher, mas 56% não acreditam na proteção jurídica, o
que demonstra a ineficácia das instituições democrá-
ticas de acesso à justiça quando o assunto é violência
contra a mulher. Há, portanto, necessidade urgente de
tornar a lei um instrumento eficiente de defesa dos
direitos humanos. O curso, que ora se realiza no
IBCCRIM, deve divulgar a lei, seus princípios e con-
teúdo, para segmentos populares, em particular as mu-
lheres, tornando-as protagonistas e defensoras de di-
reito. O fato de estar sediado numa instituição como o
IBCCRIM, facilita os diálogos necessários e pode sen-
sibilizar importantes setores responsáveis pela efeti-
vação da lei.

Maria Amélia de Almeida Teles
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa do IBCCRIM, do Projeto de

Promotoras Legais Populares e da União de Mulheres de São Paulo

22 DE MAIO DE 2009
VII SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS DE FRANCA
FRANCA / SP
Coordenação (local): dr. Antonio Milton de Barros, dra. Roberta Toledo Campos,
dr. André Adriano Nascimento Silva (coordenador-chefe de cursos do IBCCRIM).
Colaboração: dr. Fábio Cantizani Gomes.
Apoio: Faculdade de Direito de Franca - Curso de Direito da Unifran - Trinolex. OAB
Data: 22 de maio de 2009 (sexta-feira)
Horário: Das 08h00 às 22h00
Local: Salão de Eventos da Agabê - Rua Arnulpho Lima, 2385, Franca, SP.
Inscrições: FDF – Av. Major Nicácio, 2377 – Informações: fone (16) 3723-4500 –
ramal 209
Será conferido certificado: 10 horas por período.
Não haverá inscrição no local do evento.
Palestrantes confirmados: Alamiro Velludo Salvador Netto, Eugênio Pacelli de
Oliveira, Gustavo Otaviano Diniz Junqueira, Henrique Garbellini Carnio , Michelle
Rodrigues Batista e Paulo Sérgio Leite Fernandes.

21 DE MAIO DE 2009
SEMINÁRIO DO GRUPO BRASILEIRO DA ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE DIREITO PENAL (AIDP-BRASIL)
SÃO PAULO – SP
Data: 21 de maio de 2009.
Local: Hotel Renaissance em São Paulo.
Coordenação: Desembargador Márcio Bártoli e professor Antônio Sérgio Altieri de
Moraes Pitombo.
Inscrições no site: www.aidpbrasil.org.br
Certificados: Os participantes receberão certificado emitido pela direção do Grupo
Brasileiro da AIDP.
Presenças Confirmadas: Alber to Silva Franco, Andrei Schimdt,
Antonio Sergio Moraes Pitombo, Cezar Rober to Bitencour t,
Denise Provasi Vaz, Dora Cavalcanti, Fábio Trad, Fernando Fernandes,
Flávia Rahal Bresser Pereira, Guilherme Nostre, Helena Regina Lobo da Costa,
João Mestieri, Juliano Breda, Leonardo Avelar, Luciano Feldens,
Marcelo Leonardo, Márcio Bár toli, Mariana Rocha, Marina Coelho,
Maurício Zanoide de Moraes, Miguel Reale Júnior,
Renato S. Vieira e René Ariel Dotti.

13 A 15 DE MAIO DE 2009
3º ENCONTRO DA CÁTEDRA LUSO-AMAZÔNICO:
DIÁLOGO SOBRE CIÊNCIAS CRIMINAIS – BELÉM / PA
Realização: Universidade Federal do Pará: Programa de Pós-Graduação em Direito
(PPGD), Casa de Estudos Luso-Amazônicos (CELA) e Turma de graduação em
Direito 030/2007.
Coordenação Científica: Marcus Alan de Melo Gomes e Ana Cláudia Pinho
Apoio: IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
Carga Horária: 35 horas de atividade complementar.
Data: De 13 a 15 de maio de 2009
Informações: http://3encontrolusoamazonico.wordpress.com/
Local: Auditório da Computer Hall - Rua Antônio Barreto 1176 - Umarizal - Belém - PA
Professores portugueses: Claudia Santos, Jorge de Figueiredo Dias e Pedro Caeiro.
Professores brasileiros: Alexandre Rosa (SC), Aury Lopes Júnior (RS),
Cláudio Brandão (PE), Geraldo Prado (RJ), Maria Thereza Rocha de Assis Moura (DF)
e Paulo Busato (PR)
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