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agressão devido a adultério
"coloca a vida de muitas
mulheres em risco"
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Relação do Porto confirma
pena suspensa em caso
de violência doméstica
e censura a vítima por
relação extraconjugal
"0 adultério da mulher é uma con-
duta que a sociedade sempre con-
denou e condena fortemente (e são

as mulheres honestas as primeiras a

estigmatizar as adúlteras) e por isso
vê com alguma compreensão a vio-
lência exercida pelo homem traído,
vexado e humilhado pela mulher."

As declarações constam de um
acórdão do Tribunal da Relação do

Porto, de 11 de Outubro, que confir-
ma a condenação de dois homens
a penas suspensas por violência
doméstica e outros crimes. Fora
de contexto, as palavras escritas

pelo relator, o juiz desembargador
Neto de Moura, e assinadas ainda
por Maria Luísa Arantes, levaram
alguns especialistas a questionar se

se trataria de um processo actual:
"a expressão 'mulheres honestas'
foi muito comum entre a jurispru-
dência até, pelo menos, ao fim da
década de 80, mas já não constava
no Código Penal de 1982", explica a

socióloga Isabel Ventura, autora de
uma tese de doutoramento em que
analisou os discursos judiciais em
casos de violência sexual.

Trata-se de um caso de violência
doméstica, em que a vítima foi agre-
dida pelo ex-marido e pelo homem

com quem tinha mantido uma re-
lação extraconjugal (que motivou a

separação do casal, meses antes da

agressão). Em Junho de 2015, depois
de a mulher ser sequestrada pelo ex-

amante, que lhe pedia que retomas-
sem a relação, o homem chamou o

ex-cônjuge da vítima para juntos a
confrontarem. Na agressão, foi usa-
da uma "moca" com pregos. "É um
caso extremamente violento", ca-
racteriza Isabel Ventura.

Os homens foram condenados
pelo Tribunal de Felgueiras a penas
suspensas. 0 Ministério Público re-
correu da sentença, mas a decisão
foi confirmada pela Relação do Por-
to. Na argumentação do acórdão,
a que o PÚBLICO teve acesso, lê-se

que "a violência exercida pelo ho-
mem traído, vexado e humilhado
pela mulher" é vista "com alguma
compreensão".

"Ora, o adultério da mulher é um
gravíssimo atentado à honra e dig-
nidade do homem. Sociedades exis-
tem em que a mulher adúltera é alvo
de lapidação até à morte. Na Bíblia,
podemos ler que a mulher adúltera
deve ser punida com a morte. Ainda
não foi há muito tempo que a lei pe-
nal [de 1886] punia com uma pena
pouco mais que simbólica o homem

que, achando a sua mulher em adul-
tério, nesse acto a matasse", lê-se no
acórdão. 0 caso ainda não transitou
em julgado, e a advogada da vítima
afirma ao PÚBLICO que a cliente não
decidiu que medidas tomar.

Inês Ferreira Leite, professora da
Faculdade de Direito da Universida-
de de Lisboa, lamenta o possível im-

pacto simbólico da fundamentação
apresentada. A jurista, que investiga
a violência de género nos homicí-
dios conjugais e violência domésti-

ca, afirma que "quando um acórdão
da Relação fala disto com normali-
dade, em vez de com censura, está
de certa forma a tornar mais legíti-
mo que haja mais homens a serem
violentos contra as suas mulheres".

"Está a colocar em risco a vida de
muitas mulheres em Portugal", con-
dena a jurista.

Ferreira Leite afirma que a asso-

ciação Capazes vai apresentar uma
queixa ao Conselho Superior de Ma-
gistratura (CSM). Fonte da Associa-

ção Portuguesa de Mulheres Juristas
afirma que a entidade também to-
mará uma posição em breve. 0 CSM
ainda não adiantou seja foram apre-
sentadas outras queixas ou se será
aberto algum processo disciplinar
ao juiz com base no caso agora tor-
nado público.

Ao que o PÚBLICO apurou, existe

pelo menos mais um processo em
que é possível encontrar na argu-
mentação deste magistrado um ata-

que às "mulheres adúlteras", rela-
tivo a um caso ocorrido em Vale de
Cambra, com Ana Henriques
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A expressão
"mulheres
honestas"
já sem sequer
constava do
Código Penal
de 1982


