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Mulher sofre agressões do marido e juiz não aplica lei
Mulher de S. José luta para que seja cumprida a lei que manda marido brigão para a
cadeia

Bruno Fraiha

Cecília Polycarpo
Agência BOM DIA

Danieli Aparecida Ramos, auxiliar de enfermagem, sofre agressões físicas
e verbais do marido há 8 anos. Já teve pertences queimados e foi
impedida várias vezes de entrar em sua própria casa. No dia 24 de
setembro, registrou um boletim de ocorrência informando que  foi
esmurrada. Seu companheiro já saiu de casa e está impedido de manter
qualquer tipo de contato com Danieli, certo? Errado.

O Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de São José dos Campos, Carlos
Gutemberg Cunha, não concedeu as medidas protetivas requeridas por
ela.  Por isso, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
Nilcea Freire, encaminhou no dia 25 uma representação à Corregedoria
Nacional de Justiça para apurar a atuação do magistrado em relação à
aplicação da Lei Maria da Penha. Em todo o Brasil, esta é a segunda
representação contra um juiz realizada pela secretaria. 

Segundo Danieli, o principal motivo das agressões do marido seria o
‘ciúmes doentio’. “Eu vivo um inferno. Só quero o divórcio e conseguir
cuidar do meu filho em paz.”

INCONSTITUCIONAL/
No despacho dado pelo juiz, ele alega que a lei é inconstitucional e que a Vara Criminal não teria competência para julgar o
caso de Danieli .Procurado pelo BOM DIA, Gutemberg, disse  que o caso deve ser julgado pela Vara da Família. “Não tenho
conhecimento de medidas protetivas, por isso indeferi”, explicou . 

O SOS Mulher de São José acredita que varas especiais
devem ser criadas para a Lei Maria da Penha. “ O que os
juízes devem entender é que a lei foi criada para ser
emergencial e garantir a vida dessas mulheres”, disse
Cristina Cavalcantti Lemos, presidente da entidade.
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