
 
 

ARTIGO: A Mulher o Direito e as Relações Humanas do Século XXI 

 

Nas últimas semanas vieram a tona notícias relacionadas a agressão e assédio 

contra mulheres, envolvendo principalmente o ator da TV Globo Jose Mayer e 

também do médico e ex BBB Marcos Hater. 

Com a experiência de quarenta anos dedicados ao direito da mulher trago 

minha análise reflexiva dos fatos que demonstram o crescimento da mulher em 

relação a sua atuação e reivindicação na sociedade. A grande questão nesse 

contexto das relações humanas ainda é o fato da mulher ter o dom de perdoar 

e isso implica em prejuízos, muitas vezes irreparáveis. 

No campo profissional a mulher exige igualdade, situação essa que nos 

primórdios do machismo era ceifada pela quiçá falta de informação, de 

conhecimento ou até da necessidade de trabalho que obrigava a mulher a 

aceitar menos que os homens. 

Na vida social a mulher deixou o lugar de dona de casa, para assimilar a 

condição de administradora, executiva, e tomar conta do seu próprio nariz, 

destaco a existência de grandes executivas. 

Mas já nas relações com o cônjuge, com o convivente, com o namorado, com o 

marido, as relações ainda são levadas pelo coração e não pelo direito. 

O primeiro caso que tive relacionado a agressão da mulher ainda era jovem e a 

vítima compareceu no escritório noticiando que havia sido agredida pelo 

marido com um facão, por várias vezes, mas nessa ocorrência ele a teria batido 

com a lamina do facão culminando em lesões de gravidade. Ainda não existia a 

Lei Maria da Penha. Minha esposa, a Dra. Samia Carbone, acompanhou a 

cliente na delegacia para ser feito o exame de corpo de delito, e já se sinalizou 

um constrangimento quando a cliente teve que se expor ao médico (deveria 

ser médica) para trazer o laudo. 

De Inquérito passou para processo criminal e a mulher se separou do marido, 

mas tinha obrigação de alimentar as crianças. No dia da audiência criminal 

foram ouvidas as testemunhas e o Ministério Público. O juiz iria proferir a 

sentença, mas antes perguntou para a mulher, baixinho: “a senhora tem medo 

dele? quer que ele vá preso?” - ela respondeu: “não senhor juiz. ele não pode 

ser preso porque paga alimentos para os meus filhos e eu gosto dele mesmo 

assim”. 
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Aquela situação me marcou! Mas continuei na minha missão como advogado e 

passaram por mim inúmeros casos. 

Surgiu a lei número 11.340 de 7 de agosto de 2006, popularmente conhecida 

como a Lei Maria da Penha. Mas precisou a Maria da Penha ser sequelada pelo 

marido para que alguma coisa fosse feita em prol da mulher. 

Surge um caso glamoroso. Foi de uma mulher agredida que o marido era 

famoso, chegou a ser candidato a senador. No caso em questão, o agressor 

havia destruído o rosto e lesionado boa parte do corpo dela. Ela havia acabado 

de fazer um procedimento estético no rosto, mas o sujeito, tecnicamente, a 

quebrou de pau e jogou ela fora de casa pelos cabelos praticamente nua. Ela 

chegou no escritório e foi conduzida ao DP onde se obteve uma liminar para 

que ela retornasse ao lar e o elemento fosse colocado para fora de casa. Houve 

empenho da delegacia, do médico, da perícia, do Juiz, do oficial de justiça, da 

equipe do escritório, a delegada da mulher e principalmente a mídia, ela 

conseguiu tudo. 

Ocorre que depois perdoou o companheiro... Desistiu de tudo... Tem se notícias 

que recebeu uma fortuna para se calar. 

Da mesma forma um cantor importante, que tem brasões em ouro nas suas 

piscinas, deixou de pagar uma fortuna para a filha porque se compôs com a 

mãe. 

No cotidiano esses casos terminam todos iguais. A mulher apanha! 

Como apanhou recentemente uma Poliana da vida, mulher de um cantor 

famoso, e tão logo o caso surgiu a tona ela voltou atrás. 

- PORQUE A MULHER FAZ ISSO? PORQUE ELA ABRE MÃO DOS SEUS DIREITOS? 

PORQUE ELA NÃO QUER CONDENAR O SEU AGRESSOR? PORQUE ELA PERDOA 

SEU ALGOZ? 

Aqui no escritório possuímos estrutura e uma psicóloga para atender 

conjuntamente a mulher agredida e avaliar a situação da agressão e da 

estrutura emocional da cliente. 

Noto que as mulheres apanham e posteriormente perdoam sempre. Ao longo 

de toda a vida foi assim. E esse coração maravilhoso impede que o agressor, o 

criminoso, o delinquente, o transgressor seja condenado, ou por falta de 

provas, ou pela atuação da mulher que vira toda a história, tentando 

demonstrar que tudo passou de uma estória. 

As delegadas, o efetivo da polícia, os juízes criminais, os peritos, o advogado, a 

psicóloga, ou seja, toda essa estrutura para a mulher fica relegada e perdida. 

As despesas do Estado também são jogadas no lixo. 
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Os advogados precisam ser rápidos. Ficamos sempre com um ‘pé atrás’ porque 

enfrentamos um trabalho exaustivo! Já com todas as possibilidades de êxito, 

inclusive via liminares deferidas e cumpridas, somos jogados de lado. 

O Réu, sim aquele que a agrediu, voltaram a ficar íntimos diante do perdão. O 

advogado não recebe nada. O nosso tempo não valeu de nada, nem os anos de 

estudo na faculdade de direito. 

Por fim acontecem casos como a cliente que por inúmeras vezes trouxe a baila 

aqui no escritório agressões gravíssimas. Perdoou! Foi morta a facadas quando 

fazia comida na cozinha. A única coisa que consegui foi condenar o réu, o 

companheiro, o assassino, e aumentar sua pena. Até hoje o elemento não foi 

preso, mesmo a sentença tendo sido confirmada no Tribunal de Justiça e 

negado o Recurso Especial. 

E por fim, nessa minha reflexão, digo que a mulher perdoa ou por AMOR ou por 

TEMOR! Medo esse que não receba mais alimentos, ou que seus filhos, na 

maioria menores, fiquem sem o provedor. Algumas por interesses econômicos 

vendem seus direitos. Deixam de lado todo o aparato jurídico e tudo o que o 

Estado oferece a elas para que tenham segurança e possam viver em condições 

de igualdade com os homens. A idade média já acabou! 

Dr. Angelo Carbone 
Advogado 
www.drangelocarbone.com.br/site 
 
Escreveu o Manual da Mulher: Manual prático de sobrevivência da mulher, 
crianças, avós, gays e de todos aqueles companheiros, ficantes, namorados, 
noivos, que sofrem lesões corporais e tentativas de homicídio. Leia, baixe e 
compartilhe o manual que está disponível: 
http://www.manualdasmulheres.com.br 
 

Dr. Angelo Carbone está disponível para entrevistas sobre o assunto. 
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