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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Luiz Fernando Botelho de Carvalho

A violência doméstica é um problema universal que atinge
indiscriminadamente crianças, adolescentes, mulheres e até mesmo homens. É mazela que não
distingue sexo, nível social, econômico, religioso ou cultural específico. 

A vítima de violência doméstica, em regra, tem pouca auto-estima,
depende emocional e materialmente do agressor. Este, por sua vez, geralmente, imputa à vítima a
responsabilidade pela agressão, a qual acaba sofrendo uma grande culpa e vergonha. A vítima
também se sente violada e traída. 

Seus efeitos são perniciosos: causa sofrimento indescritível às suas
vítimas bem como pode lhes impedir um bom desenvolvimento físico e mental. As seqüelas desse
fenômeno social são enormes. As vítimas da violência doméstica, em geral, apresentam mais
problemas de saúde ao longo de sua vida do que as pessoas que nunca sofreram essa violência.
Além disso, as vítimas desse abuso são duas vezes mais suscetíveis de cometer suicídio.

Uma das formas mais comuns de violência doméstica é aquela praticada
contra a mulher. Esposas e companheiras sofrem, por parte dos maridos e companheiros, maus-
tratos, espancamentos e agressões.

Segundo uma pesquisa divulgada em novembro de 2005 pela
Organização Mundial da Saúde, a violência doméstica atige 27% das mulheres residentes em São
Paulo e 34% das que vivem em Pernambuco. Na pesquisa, da qual participaram 1.172 mulheres,
10% das entrevistadas em São Paulo e 14% em Pernambuco afirmaram que já haviam sofrido
algum tipo de violência sexual. Entre as mulheres que sofreram violência física, 40% em São
Paulo e 37% em Pernambuco admitiram ter sofrido os seguintes ferimentos : escoriações, cortes,
perfurações, ruptura de tímpanos e queimaduras. Uma em cada três vítimas teve de permanecer
hospitalizada pelo menos uma noite em conseqüência dessas agressões.

O estudo da OMS ainda destacou que entre 8% e 11% das mulheres
tinham sido vítimas de violência física durante a gravidez e, entre elas, um terço foi atingida no
abdômen.

As causas e conseqüências desse tipo de violência são as mais variadas
possíveis. Um estudo, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde,
relaciona agressões contra mulher ao tempo de relacionamento. A pesquisa revela que o
percentual de agressões domésticas graves é maior entre as mulheres que têm relacionamento
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com o agressor há mais de dez anos. Em 53,1% dos casos, as mulheres vítimas de agressões
graves de origem sexual viviam há mais de dez anos com o agressor. As mulheres com até cinco
anos de união representam 16,9% do total. No caso de agressões leves (físicas ou psicológicas)
esta faixa responde por 26,7% do total de casos.

Outro aspecto abordado pela investigação feita pela FIOCRUZ é a
relação entre as agressões graves e as leves e o grau de escolaridade da vítima. Das mulheres
vítimas de agressões graves de origem sexual, 71,7% não tinham concluído o ensino médio,
contra 62,7% das vítimas de agressões leves de origem física e psicológica.

Vale destacar ainda que as vítimas das agressões domésticas, em geral, se
calam diante da violência. O temor de novas agressões impede que as vítimas denunciem o
ofensor, que em geral, é o marido ou o companheiro. Além do medo da reação do companheiro,
a vergonha é outro fator que contribui para o silêncio das vítimas. Para denunciar, é preciso que a
pessoa, sujeita a opressão, maus-tratos e arbitrariedades, devasse sua vida publicamente.

A falta de apoio familiar também costuma prolongar o silêncio.  Quando
a vítima denuncia a pessoa com quem elegeu viver, é comum que os familiares reajam com
repreensão à escolha feita. É um atestado a si própria de que talvez tenha escolhido a pessoa
errada. 

Se a vítima não tomar alguma atitude no início do comportamento
violento, a tendência é que as agressões aumentem progressivamente, ou seja, demora em
denunciar agressões leves pode levar a agressões mais graves.

Essa constatação é corroborada por pesquisa elaborada pelo
Departamento de Psicologia da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). Segundo o estudo,
as vítimas que não prestam queixas à polícia são as que continuam freqüentemente sendo
agredidas por seus parceiros. O levantamento estudou o comportamento de 35 mulheres vítimas
de violência doméstica durante um ano. Desse total, 13 não prestaram queixas e foram as que
mais apanharam. Entre as 22 vítimas que registraram boletim, apenas 9,1% permaneceram com o
problema. O estudo apontou que 70% das mulheres que denunciaram tinham sido ameaçadas de
morte por seus parceiros. Todas apresentaram sintomas de depressão na fase inicial do trabalho. 

Os números dessa tragédia domiciliar são ainda mais estarrecedores.
Segundo o Ministério da Saúde, as agressões, cuja maior parte ocorre no ambiente familiar,
constituem a principal causa de morte de jovens entre 5 e 19 anos. A Unicef estima que,
diariamente, 18 mil crianças e adolescentes sejam espancados no Brasil. Os acidentes e as
violências domésticas provocam 64,4% das mortes de crianças e adolescentes no País, segundo
dados de 1997. 
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De acordo com pesquisa elaborada pelo Laboratório de Estudos da
Criança e do Adolescente da USP, desde 2000, pelo menos 456 crianças ou adolescentes
morreram em conseqüência de atos de violência sofridos dentro de casa. O estudo ainda revela
que, em especial nos últimos quatro anos, as notificações de ocorrências de violência doméstica
contra crianças e adolescentes no Brasil cresceram. Ocorreram no primeiro trimestre de 2003, em
128 municípios pesquisados (20 Estados), 20.757 notificações --30% a mais do que no mesmo
período de 2002, quando houve 15.974 notificações.

Demais disso, a violência doméstica é considerada um dos fatores que
mais estimula crianças e adolescentes a viver nas ruas. Na verdade, as principais causas do
desaparecimento infanto-juvenil são os maus-tratos, as agressões e a violência sexual, todos
praticados dentro do ambiente familiar. Em muitas pesquisas feitas, as crianças de rua referem
maus-tratos corporais, castigos físicos, violência sexual e conflitos domésticos como motivo para
sair de casa.

A despeito da gravidade do problema, as ações de combate ao problema
ainda são acanhadas. A prevenção à violência doméstica contra a mulher no Brasil tem crescido
de forma muito tímida no país. Esta é uma das conclusões da pesquisa Perfil dos Municípios
Brasileiros, divulgada em dezembro último pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), que mostra que em 2004 apenas 345 municípios tinham Delegacias de Mulheres.

De acordo com o IBGE, todos os Estados contam com pelo menos uma
delegacia especializada em atender mulheres. Todavia, verifica-se que nenhum dos 1.359
municípios com até 5.000 habitantes têm essa estrutura de atendimento.

As atribuições da Delegacia Especializada variam conforme o Estado e
em algumas localidades elas são responsáveis por atender não só mulheres, como também
crianças, adolescentes, homossexuais e idosos. A primeira Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher foi criada em São Paulo, no início da década de 1980.

Os percentuais de municípios com este serviço nos Estados variam de
1,7% na Bahia a 18,2% no Mato Grosso do Sul. São Paulo, o Estado pioneiro no país na adoção
desse serviço, tem delegacias especializadas no atendimento à mulher em 17,5% dos 645
municípios do Estado. A região Sudeste se destaca com 10,1% dos municípios com delegacias
especializadas para atendimento à mulher e o Nordeste tem o menor percentual, com 2,8%.
Apenas em 12 dos 34 municípios com mais de 500 mil habitantes foi informado haver mais de
uma Delegacia de Mulheres. A grande maioria desses municípios está localizada na região Sudeste,
ou seja, dez. Há ainda um na região Nordeste e outro no Sul. Portanto, segunda a pesquisa,
observa-se que as cidades pequenas ainda não dispõem de Delegacia de Mulheres.
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Nesse ponto, cabe salientar  , ainda, que o fenômeno não se restringe às
terras brasileiras. Segundo a ONU, uma em cada três mulheres no mundo é vítima de violência
em dado momento de sua vida. Isso ocorre devido a divisão desigual de poder entre homens e
mulher.

O governo Francês divulgou, em novembro passado, que a cada quatro
dias em média, uma mulher morre na França vítima da violência doméstica. Entretanto, os
episódios de violência entre casais matam, em média, um homem a cada 16 dias.

Na Espanha, mais de 10 mil mulheres estão inscritas no Registro Central
para a Proteção de Vítimas da Violência Doméstica, segundo estatísticas divulgadas pelo governo
em 2004. Um total de 10.174 mulheres sofreram violência doméstica, de janeiro a junho daquele
ano.

A solução para esse fenômeno social não é simples e , provavelmente,
não está próxima. Embora o mundo tenha avançado no debate do assunto e na criação de
mecanismos legais para o combate à mazela, os efeitos ainda são pequenos.

Em termos de leis, consciência, conhecimento, redes de trabalho,
pesquisas e parcerias houve progresso. A eficácia prática das leis ainda é incipiente bem como os
recursos para atacar o problema não são satisfatórios.

A despeito das dificuldades, há avanços. Na América Latina vários países
já mudaram a estrutura legal para lidar com a questão da violência doméstica. Os governos estão
empenhados e combater essa barbárie. Assim, as vítimas não estão mais sozinhas, podem contar
com o apoio estatal. 

No Brasil, a estrutura legislativa tem se aperfeiçoado e já apresenta
grandes avanços. Todavia, há carência de políticas públicas efetivas no combate às diferentes
formas que este tipo de violência assume em nossa sociedade.

Quanto à estrutura legal, há, hoje, em nosso oredenamento jurídico
diversos diplomas legais cujos fins são o combate a violência familiar. Segue abaixo alguns
exemplo de normas sobre o tema em destaque:

 - lei n° 11.106, de 2005, que altera o código penal;

- lei n° 10.778, de 2003, que Estabelece a notificação compulsória, no
território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde
públicos ou privados;

- Lei 10.714, de 2003, que Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar,
em âmbito nacional, número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a
mulher;
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- Lei 10.455, de 2002, que modifica o parágrafo único do art. 69 da lei
9099, de 1995, para estabelecer que em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar,
como medida de cautela, o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com
a vítima;

- Lei 9.520, de 1997, que dispõe sobre o exercício do direito de queixa
pela mulher;

- Lei 9.318, de 1996, que estatui como circunstância agravante o fato de a
vítima ser mulher grávida;

- Lei 10.886, de 2004, que institui o novo tipo penal com o nomen júris
“violência doméstica”. Assim o legislador, além de proteger a incolumidade física individual,
pretende também, por intermédio da agravação da pena, tutelar a tranqüilidade e harmonia
familiares.

Existem, outrossim, diversos projetos de lei tramitando no Congresso
Nacional cuja finalidade é o combate às mais diversas formas de violência doméstica:

- PL 4.559, de 2004, de autoria do Poder Executivo, que cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da
Constituição Federal, e dá outras providências. Entre outras coisas, propõe a instalação de Varas e
Juizados Especiais da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a criação de Centro de
Atendimento à Mulher e reabilitação ao acusado;

- PL 2.518, de 2003, de autoria da Deputada Laura Carneiro, que Altera
os artigos 313, 322 e 323 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941 - Código de
Processo Penal - e o artigo 69 da Lei nº 9.099, de 26 de Setembro de 1995, que institui os
Juizados Especiais, para criar procedimentos próprios no caso de cometimento de crimes que
envolvam violência na situação de coabitação;

- PL 6.156, de 2005, do Deputado Vander Loubet, que Altera o Código
Penal para vedar a conversão da pena em pena restritiva de direitos ou multa nos crimes de
violência doméstica;

- PL 5.335, de 20005, do Deputado Carlos Nader, que cria Programa
especial de atendimento, para fins de renda e emprego, às mulheres vítimas de violência conjugal;

- PL 4.958, de 2005, do Deputado Carlos Nader, que cria o Programa de
Combate à Violência contra a Mulher e dá outras providências;

- PL 1.339, de 2003, do Deputado Renato Cozzolino, que dispõe sobre o
Estatuto da Mulher e dá outras providências;
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- PLS 54, de 2003, do Senador Demóstenes Torres, que Dá nova redação
aos artigos 121 e 129 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. (Dispõe
sobre a pena causada por agente contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro
nas relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade);

- PLS 134, de 2004, do Senador Delcidio Amaral, Dispõe sobre crimes de
violência doméstica, altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, e determina outras providências;

Do exposto, conclui-se que a violência doméstica é problema por
demasiado complexo. São grandes as suas dimensões tanto no que se referem às causas quanto às
conseqüências. Assim, o combate ao fenômeno requer igualmente esforços grandiosos. Não se
pode enfrentar o problema com medidas estanques ou paliativas. Mais do que a atividade
legiferante, a adoção de políticas pública é fator imprescindível nessa batalha. Além disso, a
sociedade civil tem igualmente papel fundamental nesse movimento contra a violência doméstica,
não podendo ficar afastada do processo. 

Embora a Constituição Federal, em seu art. 226, § 8º, impõe ao Estado
assegurar a "assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência, no âmbito de suas relações", a sociedade civil deve, outrossim, participar amplamente do
debate e do processo de combate ao fenômeno social da violência doméstica.
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