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RESUMO  
 

 
PICCINATO, Jorda Miranda. Violência Doméstica. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Monografia) – Graduação em Direito. Faculdade Cidade Verde, 2018. 

 
 

Esse trabalho trata sobre a violência doméstica contra a mulher, com análise 
da Lei 11.340/06, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha, que tem 
como objetivo  e finalidade de coibir e prevenir a violência de gênero no âmbito 
doméstico, e familiar, bem como sua evolução dentro da sociedade, e  sua  
complexidade  na defesa das mulheres crianças, em situação de riscos; 
destacando os tipos de violência, que geralmente são praticados por  um 
membro da família, as quais são ocorridos diariamente,  gerando um problema 
social. A violência doméstica tem causado danos irreparáveis, as mulheres, 
pois prejudicam na sua saúde, nos psicológicos, e que possivelmente levam 
sequelas pelo resto de suas vidas.  Destacando-se o caráter processual penal.  

 
Palavras-chave: Violência Doméstica- Leia Maria da Penha – Políticas 
Públicas. 
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ABSTRACT 
 
 

PICCINATO, Jorda Miranda. Domestic violence. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Monografia) – Graduação em Direito. Faculdade Cidade Verde, 2018. 

 
This work deals with domestic violence against women, with an analysis of Law 
11.340 / 06, which became known as the Maria da Penha Law, whose purpose 
and purpose is to curb and prevent domestic and family violence as well as 
domestic violence. as its evolution within society, and its complexity in the 
defense of women children, in situations of risks; highlighting the types of 
violence that are usually practiced by a family member, which occur daily, 
generating a social problem. Domestic violence has caused irreparable 
damage, women, because it harms their health, the psychological, and possibly 
carry sequelae for the rest of their lives. Highlighting the criminal procedural 
character. 
 
 
 
Keywords:  Domestic Violence- Read Maria da Penha - Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

O presente trabalho busca tratar da situação de vulnerabilidade da 

mulher em relação à seus parentes ou pessoas do seu convívio, traçando uma 

evolução histórica do tratamento dado a mulher na antiguidade, qual era a 

punição para o agressor, na violência doméstica. Os danos sofridos como no 

psicológico, física, sexual, moral, e patrimonial. Neste mesmo escopo, 

demonstrar como foi criada a Lei nº 11.340/2006 intitulada Lei Maria da Penha, 

e a história de vida de Maria Penha Maia Fernandes, trazendo os objetivos da 

lei da erradicalização da violência, a medida protetiva para punição para 

agressor.  

Muitas vezes a mulher vítima da violência, não tem coragem de 

denunciá-lo, por medo de sofrer novos ataques de violência pelo seu agressor 

dentro do seu próprio lar, ou mesmo nas ruas, corredores, ou elevadores como 

tem mostrados a mídia nacional. 

Buscamos também demonstrar que a mulher não sofre apenas a 

punição por si mesmo, mas também todo um dano psicológico e demais 

sequelas que a mesma leva pela vida toda, destacando os motivos que 

motivaram a criação da Lei Maria da Penha, e seus objetivos, trazendo também 

as medidas protetivas para punição do agressor e assim demonstrando a 

efetivação da lei, sua inaplicabilidade na Lei dos Juizados Especiais, e sua 

eficácia das políticas públicas no combate a violência doméstica.  

A metodologia utilizada foi a dedutivo através de pesquisa bibliográfica, 

leituras e análises de doutrinas, artigos e jurisprudências que se manifestam 

sobre o tema. 
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2. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 
 

O conceito de violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta que 

cause dano físico, ou psicológico, que são desenvolvidos e praticados dentro 

do ambiente familiar. Muitos casos de violência doméstica são ocorridos pelo 

consumo álcool e drogas. Violência doméstica pode ser entendida também por 

outras atitudes, a através do ato de agredir, violar, abusar, desrespeitar, 

ofender, invadir etc. 

Segundo (Chauí 1985, p.46 apud ESSY), a violência e a força são a 

ausência do poder. São conceitos nos quais a autonomia e a expressão do 

desejo da autonomia estão ausentes, e são operadas sob o domínio da 

heteronímia, o lugar em que cabe a relação entre o que sujeita e é sujeitado. 

Portanto, cabe dizer que as mulheres são constituídas com uma subjetividade 

em que falta algo essencial para serem consideradas como sujeito: autonomia 

do falar, do pensar e do agir.  

 
 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CONCEITO 
 
 

Desde a antiguidade em relação a violência doméstica, a mulher era 

vitimada, sofrendo limitações, e tratadas como objetos, desigualdade social e 

inferioridade, e muitas vezes por danos físicos, sexuais, emocionais, 

psicológicos, e outras formas de violências.  

Naquela época no período, colonial em relação à mulher, que devia 

submissão ao seu marido, o homem recebia o direito de assassiná-la, caso a 

mulher cometesse adultério, visto que, não recebia nenhum tipo de punição 

pelos atos de violência ou de agressão contra a mulher ou até mesmos os seus 

próprios filhos.  

 No período colonial a violência não era compreendida como fato de 

gravidade. A mulher quando solteira devia obediência ao pai, e ao marido 

quando casada. A mulher de forma alguma poderia demonstrar ou manifestar a 

sua vontade. O homem era visto como “o cabeça” da família e a mulher “a 

cauda”, se intitulando como o dono da verdade, transformando em desgraça o 

ambiente familiar. (Walker, 1979, p. 85 apud Santos) 
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Muitas vezes agredidas, espancadas e humilhadas, um ser sem 

expressão, não tinha a quem recorrer. Conforme tem mostrado na mídia os 

casos de violência contra a mulher, os homicídios, os espancamentos e todas 

as formas de agressão têm aumentado cada vez mais.  

Seja na forma física psicológica, sexual, ou moral, até nos dias atuais 

ainda traz suas raízes patriarcal, as quais os filhos que presenciam a violência, 

as agressões, sejam com palavras, as gritarias, espancamentos etc., na 

convivência em seu dia a dia, a criança acha normal, no entanto, quando adulto 

o que presenciou na infância, colocará em prática, é o que ainda prevalecem 

nos dias atuais dentro da sociedade.  

No período colonial as maiores vítimas da violência eram as mulheres 

negras, que trabalhavam escravizadas e torturadas, as vezes apanhavam até 

causar sua morte, não sendo diferente nos dias atuais, pois muitas mulheres 

ainda sofrem com a violência e o preconceito em função da cor da sua pele. 

No Brasil a legislação que prevalecia foram trazidas pelos portugueses, 

elaboradas pelas Ordenações Filipinas, e somente com a chegada do Código 

Penal de 1840 abrangendo as circunstâncias mais agravantes e em seguida 

entrou em vigência o código civil de 1916, com poucas alterações. (CORREIA 

1981, p. 155 apud SANTOS). 

As mulheres tinham que ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, e 

saber algumas prendas como costurar ou bordar, mas não podiam sair de casa 

sem seu marido, devendo total submissão, somente o homem tinha o direito de 

ir onde quisesse e ser o provedor do lar para mantimento da família. 

Para LEDA HERMANN (2002, p 145) "os conflitos nascem de ações 

sociais conscientes expressadas pela limitação, colisão e disputa entre 

interesses opostos e divergentes, envolvendo indivíduos, grupos, organizações 

e coletividades". 

Lacerda ( 2014, p. 2) diz que 

 

a origem etimológica da palavra violência vem do latim 
violentia, de violentus (com ímpeto, furioso, à força), ligado 
ainda ao verbo violarem em que vis, significa força, potência, e 
também infringir, transgredir, devassar. Em regra, a violência 
resulta da ação ou força irresistível, praticadas na intenção de 
um objetivo, que não se concretizaria sem ela. É o “emprego 
agressivo e ilegítimo do processo de coação”. 
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Podemos concluir que o controle masculino se deu por força bruta e, 

concomitantemente, através de métodos mais sofisticados de domínio como: 

as leis, os costumes, a religião, a filosofia, a ciência e a política. 

Atualmente ainda costumamos encontrar exemplos de mulheres 

subordinadas aos seus parentes próximos, pais ou cônjuges, não tendo total 

liberdade de expressar suas próprias decisões, sofrendo violência nas mais 

variadas formas, tais como agressão usando a força física, a ofensa verbal, 

onde a violência é resultante de ação e coação. 

 

 

2.2. DO CICLO DA VIOLÊNCIA  
 

 

A evolução dos trabalhos nas indústrias, por volta do século XIX, trouxe 

para a mulher a oportunidade de ganhar seu espaço no mercado de trabalho 

dentro da sociedade, passando a exercer funções que antigamente era 

executada apenas para os homens, uma realidade encarada até os dias atuais. 

 Mas ainda hoje, com todos os avanços e conquistas, a luta pelos 

direitos, pelo seu espaço na sociedade, ainda assim desigualdade e 

discriminação para com as mulheres, costumes e culturas que prevalecem na 

classe sociocultural.   

Para Engels (1884, p.59), quando o grupo familiar passa a ser composto 

por “um homem e uma mulher” (ainda que com distribuições de direitos e 

obrigações desiguais), seria possível a estruturação da sociedade capitalista. 

 

Neste estágio, um homem vive com uma mulher, mas de 
maneira tal que a poligamia e a infidelidade ocasional 
continuam a ser um direito dos homens, embora a poligamia 
seja raramente observada, por causas econômicas; ao mesmo 
tempo, exige-se a mais rigorosa fidelidade das mulheres, 
enquanto dure a vida em comum, sendo o adultério destas 
cruelmente castigado. 
 

É possível observar esses resquícios desse sistema na sociedade atual, 

a discrepância entre homens e mulheres, seja na classe social, cultura, 

costumes, entre outros.  
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Os portugueses deixaram suas influencias nas raízes e cultura patriarcal 

no Brasil, até os dias atuais, prevalecendo à hierarquia da figura masculina, e 

desigualdade entre as mulheres. A violência tem suas várias formas de 

manifestações e gênero, as quais geram grandes consequências para as 

famílias, nos relacionamentos conjugais. 

Conforme descreve Claudia Priori (2007, p. 25) no Brasil, apenas a partir 

da década de 1980, o Estado à polícia e a sociedade civil têm dado apoio e 

atenção a essa problemática.  

Essa forma de violência representa não apenas um ataque á integridade 

física das vítimas, mas uma tentativa intencional de impedir que as mulheres 

conquistem novos espaços e se retirem da moldura de modelos idealizados por 

uma tradição cultural machista.  

Mulheres que tiveram sobre a base religiosa e práticas culturais, ainda 

acreditam serem domínio dos seus esposos, acham que devem obrigações e 

que devem suportá-los por toda vida. Muitas vezes o medo a forma 

desacreditada o preconceito, a discriminação, que a mulher sofre, a opressão, 

sentimento de culpa, etc, ela vai se tornando alvo daquele que se considera 

mais forte, essa desigualdade de gênero estereótipo masculino e feminino 

conclui a submissão e domínio sobre a mulher.  

A violência contra a mulher está de tal forma arraigada na cultura 

humana que se dá de forma cíclica, como um processo regular com formas 

bem definidas: tensão relacional, violência aberta, arrependimento e lua de 

mel. Os espaços de convívio sem violência vão se tornando cada vez mais 

restritos, insuportáveis, o que pode levar a um desfecho trágico e fatal (TELES, 

p.23.) 

A vítima agredida muitas vezes não denuncia por achar que seu 

companheiro não vai repetir as agressões, isso acontecem através de 

promessas do agressor. 

Muitas vezes o medo a forma desacreditada o preconceito, a 

discriminação, que a mulher sofre, a opressão, sentimento de culpa, etc., vai se 

tornando alvo daquele que se considera mais forte, essa desigualdade de 

gênero estereótipo masculino e feminino conclui a submissão e domínio sobre 

a mulher. Todas essas reações são chamadas de “ciclo da violência conjugal”. 

(TAPIA, 1991, p. 59 apud PRIORI)  
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O agressor primeiramente comete a crueldade para com sua 

companheira que, às vezes denunciam ou ameaçam em fazê-lo. Em seguida o 

mesmo se mostra arrependido e promete não mais agredi-la, alegando 

mudanças em seu comportamento. A vítima então, deposita crédito nas 

promessas do agressor se dirigindo às delegacias para retirarem as queixas, 

iniciando-se um período de "lua de mel", em que o arrependimento sede lugar 

ao perdão, carinho e boa convivência. Claudia Priori (2007, p. 60) 

Conforme Dias (2007, p. 20), “a ferida sara, os ossos quebrados se 

recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoestima, o sentimento de 

menos valia a depressão, essas são feridas que não cicatrizam”. 

Mas quando novos problemas começam a surgir, esse estágio começa a 

se esgotar, as dificuldades se intensificam havendo acúmulos de tensões (fase 

l). Os níveis de intolerância, desentendimento, agressividade e violência e 

reaproximação “lua de mel" (fase ll) e a (fase lll) Momento de alerta, pois o ciclo 

começará novamente. (Claudia Priori, 2007, p. 61) 

Nesse sentido a vítima acaba não denunciando o agressor, pois sempre 

se sentindo culpada por suas atitudes, de certa forma acha ter merecido 

tamanha agressões sofridas pelo seu agressor. Quando algumas mulheres 

procuram os serviços de saúde muitas vezes elas omitem sobre a situação da 

violência que sofreu do seu agressor, em seu próprio lar, sentido desprotegido. 

 

 

2.3 OS TIPOS E AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E CONSEQUÊNCIAS 

 

 

A violência pode ser classificada em violência física, psicológica, moral, 

sexual e patrimonial, sendo que estas acontecem dentro de um grupo familiar 

entre membros da própria família. 

A Lei n. 11.340/20061, conhecida como Maria da Penha, objeto do nosso 

estudo, define violência doméstica no seu artigo 5º, in verbis: 

 

                                                           
1  Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
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Art. 5° Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade 
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 
expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. 

 

Estabelecido no art. 61, II, f do Código Penal Brasileiro, e a adoção de 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, mesmo que o crime seja 

de menor potencial ofensivo, a ação tramita nos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher. 

A violência contra a mulher tais como a violência intrafamiliar ou 

doméstica, são violências que ocorre dentro do lar, geralmente cometidas por 

um membro da família. A Lei 11.340/20062 e dos direitos humanos, o princípio 

da dignidade humana e o princípio da igualdade, tem a finalidade respeitar e 

igualar os direitos entre homem e mulher. São estabelecidos também na 

Constituição federal de 1988, os direitos da mulher e a garantia de igualdade 

entre os gêneros.  

A Lei 11.340/20063 e dos direitos humanos, o princípio da dignidade 

humana e o princípio da igualdade, tem a finalidade respeitar e igualar os 

direitos entre homem e mulher. São estabelecidos na Constituição os direitos 

da mulher e a garantia de igualdade entre os gêneros. 

                                                           
2  Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
3 Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
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Conforme a lei 11.340/20064 em seu artigo 7º estabelece as formas de 

violência são reconhecidas como: violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. 

Violência física é qualquer agressão que se dê sobre o corpo da mulher. 

Pode se dar por meio de empurrões, queimaduras, tapas, chutes, socos, pelo 

uso de armas brancas ou de fogo, etc. 

Normalmente as vítimas por estarem envolvida com seu parceiro custam 

a aceitar que foram agredidas por alguém que se ame, e que tinha que ser um 

porto seguro para o parceiro ou parceira. A maior dificuldade encontrada é que 

as pessoas tendem a construir uma fantasia que coloca o agressor como uma 

possibilidade de mudança de comportamento. 

A violência sexual é qualquer ato onde a vitima é obrigada, por meio de 

força, coerção ou ameaça, a praticar atos sexuais degradantes ou que não 

deseja. Este tipo de violência também pode ser feito pelo próprio marido ou 

companheiro da vitima, ou seja, aquela violência sofrida contra a vontade da 

mulher. Entende-se que a violência sexual afeta não só de forma física, mas 

também afeta o seu emocional e psicológico e muitos outros distúrbios para a 

mulher vítima da violência sexual. 

Violência psicológica e moral são caracterizadas pela violência verbal e 

emocional, entendida como conduta que lhe cause dano, essa violência se dá 

através do abalo da autoestima da mulher por meio de palavras ofensivas, 

desqualificação, difamação, proibições, etc. Ou seja, na maioria das vezes a 

violência psicologia, o agressor faz a vítima se sentir inferior fazendo com que 

a vítima se sinta culpada, e acredita que o agressor tem razão. A violência 

psicológica interfere na saúde mental e sua integridade, e geralmente age 

silenciosamente. 

A violência patrimonial é qualquer ato que tem por objetivo dificultar o 

acesso da vítima à autonomia feminina, utilizando como meio a retenção, 

subtração parcial ou total dos seus objetos, perda, dano ou destruição de bens 

e valores da mulher. Esse tipo de violência engloba uma manipulação 

                                                           
4  Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobremecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
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psicológica, pois o parceiro tenta confundir e convencer a vítima até ela acha 

que não tem direito ao patrimônio juntamente com o parceiro. (OENNING, 2006)5 

Segundo a autora Leda Hermann, (2002, p. 143) 

 

Violência contra a mulher- é qualquer ação ou conduta que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico á 
mulher, tanto no âmbito publico como no privado motivado 
apenas pela sua condição de mulher. 
 

Na maioria das vezes a mulher em sua condição financeira depende do 

seu companheiro, criando-se um vínculo à submissão, acaba aceitando a 

condição de violência que seu companheiro á impõe. O artigo 7º6 da citada Lei 

e seus incisos descrevem quais as formas de violência contra a mulher, 

englobando todos os tipos de violência doméstica e familiar nos quais uma 

mulher pode ser vítima, sendo classificadas como violência física, onde 

qualquer tipo de agressão, abuso ou outras violências físicas; violência sexual, 

tal como estupro, proibição de uso de métodos de prevenção da gravidez ou 

obrigação de prostituição; violência psicológica, sendo qualquer dano causado 

ao emocional da vítima, como humilhações, perseguições, ameaças, 

chantagens ou exposição e divulgação de imagens na internet; violência moral, 

onde os atos prejudicam a moral da vítima, como injúrias, calúnias ou 

difamações e violência patrimonial, constituindo-se em destruição ou roubo de 

bens, documentos, instrumentos de trabalho ou dinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5  OENNING, Alexandra. Violência doméstica contra a mulher no Brasil: relação com a lei 
11.340/06 intitulada Lei Maria da Penha. Disponível em 
https://alexandraoenning.jusbrasil.com.br/artigos/170060222/violencia-domestica-contra-a-
mulher-no-brasil 
6  Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
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3. LEI MARIA DA PENHA 11.340/2006.  

 

 

No dia 07 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei nº 11.340/067, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha, em virtude de uma das tantas vítimas de 

violência doméstica existentes no país. 

 Maria da Penha Maia Fernandes8 é uma bio farmacêutica que sofreu as 

mais variadas intimidações e agressões durante o seu casamento. Seu marido, 

Marco Antônio, por derradeiro, tentou assassiná-la duas vezes. Após deixar a 

vergonha de lado, mesmo temendo a integridade física das suas filhas, 

resolveu denunciar o seu agressor.  

No entanto, ao denunciar seu marido Marco Antônio, que foi repercutido 

pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos responsabilizou o Brasil por omissão de tal fato.  

 

Desde a sua publicação, a lei é considerada pela Organização 
das Nações Unidas como uma das três melhores legislações 
do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. 
Além disso, segundo dados de 2015 do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), a lei Maria da Penha contribuiu 
para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios 
contra mulheres praticados dentro das residências das vítimas. 
(WIKIPÉDIA) 9 
 

Geralmente esses crimes são cometidos entre membros das famílias 

vitimizadas. 

Dentre as organizações que ajudam a combater a violência, temos: 

Organização das Nações Unidas (ONU) que trata da violência contra a mulher, 

a função da Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) de 1919, cujo objetivo é incorporar os direitos 

                                                           
7  Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
8OLIVEIRA, Andressa Porto de. A eficácia da lei Maria da Penha no combate à violência 
doméstica contra a mulher. Disponível em: 
https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/851/1/Andressa%20Porto%20de%20Oliveira.p
df 
 
9 WIKIPÉDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Maria_da_Penha 
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trabalhistas da mulher, a convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 1979, a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher e a convenção de Belém do Pará 

ratificada em 1995. (PIOVESAN, 2009, p. 255) 

 
Os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, estabelecidos no art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e a Violência contra a 
Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e 
dá outras providências.  (WIKIPÉDIA)10 
 

A Organização dos Estados Americanos, a OEA realizou no Brasil a 

Convenção do Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, sobre a investigação do 

caso Maria da Penha Maia Fernandes, ordenou que o Brasil criasse lei para 

punir e combater a violência doméstica contra a mulher.  

A Convenção do Belém do Pará assumiu um grande papel de levar 

adiante em cumprir e assumir tal responsabilidade, mas o fato é que não foram 

cumpridos o compromisso do governo. O descaso e a lentidão, restando para 

Brasil o pagamento de indenização no valor de 20 mil dólares em favor de 

Maria da Penha, e foi responsabilizado por negligência e omissão em relação à 

violência doméstica.   

No Brasil, entre os anos de 1988 e 1998, foram registrados em média 

57.473 casos de violência doméstica pelas Delegacias Especializadas de 

Atenção à Mulher de Porto Alegre. Deste total, 50% se tratavam de crimes de 

ameaça, lesão corporal e estupro. Em São Paulo, no ano de 1997, foram 

registrados 49.279 de violência contra a mulher e no Rio de Janeiro, no mesmo 

período, foram registrados 43.590 casos (OLIVEIRA, 2015). 

Por isso a grande importância em relação a essa Lei Maria da Penha, 

onde a mulher pode receber amparo através de apoio assegurado e 

estabelecidos nesta lei.  

                                                           
10 WIKIPÉDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Maria_da_Penha 
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3.1. OBJETIVOS DA LEI 11.340/2006.  

 

 

O objetivo da Lei Maria da Penha vem expressamente definido já no seu 

art. 1º, com a seguinte redação: “Esta Lei cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher” (NOGUEIRA NETO)11 

A Lei Maria da Penha também está fundamentada na Constituição 

Federal, artigo 226, parágrafo 8, que afirma que “o Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos seus membros, criando 

mecanismos para coibir a violência no seio da família." (CUELLAR)12 

As Casas - Abrigo e as Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher (DEAMs) eram as únicas iniciativas governamentais para defesa das 

mulheres contra a violência doméstica. Porém, em 2003, foi criada a Secretaria 

de Políticas para as Mulheres/Presidência da República, sendo ampliadas as 

políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Assim, 

assegurando a prevenção, bem como os direitos da mulher, com a 

responsabilização dos agressores. (CUELLAR)13 

Portanto essas iniciativas e ações de serviços aplica-se o quadro na 

saúde pública e trazendo um atendimento de qualidade para que a mulher na 

condição de violência venha ter um amparo e atendimento adequado. 

A LEI 11.340/200614 , Maria da Penha tem como o objetivo coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme seu artigo 

primeiro. Trata-se de uma lei com caráter multidisciplinar, estabelecendo a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, o qual 

não se confunde com os Juizados Especiais Criminais, e medidas de 

                                                           
11  NOGUEIRA NETO, João Guilherme. Qual o objetivo de Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha)?. Disponível em:  https://jguilhermeneto.jusbrasil.com.br/noticias/374835435/qual-o-
objetivo-de-lei-11340-2006-lei-maria-da-penha 
12  CUELLAR, Karla. Violência de gênero, feminicídio e direitos humanos das mulheres. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/56827/violencia-de-genero-feminicidio-e-direitos-
humanos-das-mulheres/2 
13  CUELLAR, Karla. Violência de gênero, feminicídio e direitos humanos das mulheres. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/56827/violencia-de-genero-feminicidio-e-direitos-
humanos-das-mulheres/2 
14 Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, que dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2010. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
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assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica 

familiar. 

Conforme pesquisas sobre o publicado do Senado brasileiro, no ano de 

2013, pelo fato de que a violência tem aumentado entre os anos de 2009 e 

2013, chegaram à conclusão de que as mulheres se sentem mais protegidas, 

após a implantação da lei Maria da Penha. O Projeto de Lei n. 6622/13, do 

deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), em 2013, foi levado à Câmara dos 

Deputados o que tipifica como hediondo o crime de feminicídio, bem como 

tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. O projeto visa alterar o 

Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) e a Lei de Crimes Hediondos (8.072/90). 

(CUELLAR)15 

Sancionado em 09/03/2015 pela presidente Dilma Rousseff, sendo 

tipificado o feminicídio, representando um valioso instrumento de proteção aos 

direitos e à integridade da maioria da população brasileira, que, de acordo com 

o Censo do IBGE (2010) é do sexo feminino. (CUELLAR)16 

A legislação define o crime hediondo a morte violenta de mulheres por 

razões de gênero, conceituada pela discriminação desigualdade e opressão 

contra as mulheres. (VIEIRA)17 

Podemos concluir que a lei demonstra sua eficácia especialmente na 

forma pela qual a mesma está dividida, qual seja, definindo o conceito e as 

formas de violência doméstica e familiar; medidas de prevenção à violência 

doméstica; assistência da mulher em situação de violência e medidas de 

urgência que devem ser adotadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
15  CUELLAR, Karla. Violência de gênero, feminicídio e direitos humanos das mulheres. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/56827/violencia-de-genero-feminicidio-e-direitos-
humanos-das-mulheres/2 
16  CUELLAR, Karla. Violência de gênero, feminicídio e direitos humanos das mulheres. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/56827/violencia-de-genero-feminicidio-e-direitos-
humanos-das-mulheres/2 
17  VIEIRA, Bruno Gonçalves. Lei nº 11.340/2006: Maria da Penha. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/37006/lei-n-11-340-2006-maria-da-penha 
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3.2. A MEDIDA PROTETIVA À MULHER VITIMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

Pelos acontecimentos de assassinatos e violência, segundo SANTOS 

(2001), houve um engajamento do movimento de mulheres e do movimento 

feminista contra as formas de violência, surge em 1981, no Rio de Janeiro, o 

SOS Mulher; seu objetivo era construir um espaço de atendimento às mulheres 

vítimas de violência, além de ser um espaço de reflexão e mudanças das 

condições de vida destas mulheres.  

O SOS Mulher não se restringiu apenas ao Rio de Janeiro, esta iniciativa 

também foi adotada em outras capitais, como: São Paulo e Porto Alegre.  

 

A então forte e bem sucedida politização da temática da 
violência contra a mulher pelo SOS - Mulher e pelo movimento 
de mulheres em geral fez com que, em São Paulo, o Conselho 
Estadual da Condição Feminina, [...], priorizasse essa temática, 
entre outras. (SANTOS, 2001)  
 

Esses movimentos feministas teve colaboração dos Estados de políticas 

públicas, também se deu a CEDAW em 1984; ao que se seguiu, em 1985, a 

implantação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; e, da primeira 

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A criação das Delegacias de Defesa da 

Mulher foi uma iniciativa pioneira do Brasil que mais tarde foi adotada por 

outros países da América Latina. Pela última pesquisa realizada em 2003/2004, 

contavam-se 380 delegacias, tendo sua maior concentração na região sudeste 

(40%). Os movimentos feministas foram de grande repercussão e grande valia 

acelerando também as colaborações do Estado de política públicas, para os 

implementos dos direitos da mulher. (PINAFI)18 

A violência pode ser demonstrada de várias maneiras, ou seja, através 

do desrespeito, agressão, ou atos de violência com palavras, gestos, moral. 

A violência doméstica é definida globalmente como um comportamento 

violento continuado ou um padrão de controle coercivo exercido, direta ou 

indiretamente, sobre qualquer pessoa que habite no mesmo agregado familiar 

                                                           
18  PINAFI, Tânia. Violência contra a mulher: políticas públicas e medidas protetivas na 
contemporaneidade. Disponível em: 
ttp://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao21/materia03/texto03.pdf 
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(e.g., cônjuge, companheiro/a, filho/a, pai, mãe, avô, avó), ou que, mesmo não 

coabitando, seja companheiro/a, ex companheiro/a ou familiar. 

Com a entrada em vigor da Lei nº 11.340/0619, almejou-se que essa 

realidade fosse modificada, fazendo com que a mulher passasse a ter 

instrumentos para que não fosse mais vítima de nenhuma forma de violência, 

como discriminações, ameaças, abusos, entre outros: 

 

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser 
concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a 
pedido da ofendida.  
§ 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser 
concedidas de imediato, independentemente de audiência das 
partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este 
ser prontamente comunicado. 
 § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas 
isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a 
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.  
§ 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a 
pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de 
urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender 
necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu 
patrimônio, ouvido o Ministério Público.  
 

Este padrão de comportamento violento continuado resulta, a curto ou 

médio prazo, em danos físicos, sexuais, emocionais, psicológicos, imposição 

de isolamento social ou de privação econômica à vítima, visa dominá-la, fazê-la 

sentir-se subordinada, incompetente, sem valor ou fazê-la viver num clima de 

medo permanente. (GUERRA; GAGO)20 

Em muitos casos a vítima só se sente segura quando o seu agressor já 

está com o documento, para o cumprimento das obrigações de afastamento da 

vítima, pois a maioria das vezes o agressor volta a perturbar a vítima. 

 

                                                           
19 Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, que dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2010. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
20  GUERRA, Paulo; GAGO, Lucilia. Violência doméstica: implicações sociológicas, 
psicológicas e jurídicas do fenômeno. Disponível em: 
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/outros/Violencia-Domestica-CEJ_p02_rev2c-
EBOOK_ver_final.pdf 
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Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou. Separadamente, as 
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 
10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida; 
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e 
o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação; 
c) frequenta de determinados lugares a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida; 
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 
serviço similar; 
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a 
aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre 
que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, 
devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. 
§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o 
agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 
6º da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz 
comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as 
medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a 
restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do 
agressor responsável pelo cumprimento da determinação 
judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de 
desobediência, conforme o caso. 
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de 
urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio 
da força policial. 
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que 
couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (BRASIL)21 

 
As autoridades policiais, após a denúncia é a suspensão da posse ou 

restrição do porte de arma do agressor. A fim de evitar maiores tragédia em 

relação a vítima. 

 
 

                                                           
21 Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, que dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2010. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
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3.3. CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER (CEDAW) 
 

 

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra a mulher (CEDAW) tem o intuito de demonstrar os direitos de igualdade 

e dignidade independente de sexo, cor, raça conforme o princípio de igualdade 

e dignidade da pessoa humana, com intuito de evitar a discriminação contra as 

mulheres.  

Conforme esclarece (DIAS, 2007)  

 

É indispensável para o desenvolvimento de um país a 
participação das mulheres, em igualdade de condições aos 
homens, pelo que é de se reconhecer que a visão do papel 
tradicional imputado à mulher deve ser reconsiderada, pois 
esta deve alcançar plena igualdade aos homens. 
 

No entanto a discriminação contra a mulher se torna dificultosa a 

participação e seu desenvolvimento na vida social, econômica e política do 

país. 

A Convenção conferiu ao Estado medidas protetivas necessárias para 

se eliminar a discriminação sofrida pelas mulheres, conforme pode ser 

verificado em no artigo abaixo: 

  

Art. 7º Os Estados-partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher 
na vida política e pública do país e, em particular, 
garantirão, em igualdade de condições com os homens, o 
direito a:  
a) votar em todas as eleições e referendos públicos e ser 
elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto 
de eleições públicas;  
b) participar na formulação de políticas governamentais e 
na execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer 
todas as funções públicas em todos os planos 
governamentais;  
c) participar em organizações e associações não 
governamentais que se ocupem da vida pública e política 
do país. (BRASIL, Decreto 4.377)22 

                                                           
22  BRASIL. Decreto 4.733, de 13 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o 
Decreto no 89.460, de 20 de março de 1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm 
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Essa convenção procurou prever a igualdade, a saúde, a educação, 

trabalhos e direitos políticos. A convenção foi incorporada em 1984 aqui no 

Brasil e denominada como Convenção da Mulher ou Convenção CEDAW.  

O Comitê CEDAW com o intuito de incorporar relatórios periódicos 

nacionais para o controle dos dados relativos, para eliminar a discriminação 

contra a mulher na vida política e pública do país e, em particular, garantirá, em 

igualdade de condições com os homens também verificando o progresso 

averiguando as medidas que são implantadas para a Convenção. 

O artigo 1º23 da Convenção de Belém do Pará conceitua a violência 

contra a mulher.   

 Art. 1º - Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por 
violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no 
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 
privada.  

 

Ainda em seu artigo 1º24, a Convenção define “discriminação contra a 

mulher” como sendo: 

 

(...) toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e 
que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade 
do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e 
civil ou em qualquer outro campo. 

 

Portanto a violência contra a mulher pode ser conferida como uma 

agressão aos direitos fundamentais, onde a Convenção para a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi adotada pela 

Assembleia Geral em 18 de dezembro de 1979, e entrou em vigor em 3 de 

setembro de 1981, visando a efetivação destes, sendo a mesma constituída 

por um preâmbulo e 30 artigos, onde 16 deles contemplam direitos 

                                                                                                                                                                          
 
23 BRASIL. Decreto nº1.973, de 1 de agosto de 1996. Promulga a Convenção Interamericana 
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 
de junho de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm 
24 BRASIL. Decreto nº1.973, de 1 de agosto de 1996. Promulga a Convenção Interamericana 
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 
de junho de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm 
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substantivos que devem ser respeitados, protegidos, garantidos e promovidos 

pelo Estado.  

O Comitê 25 é composto por 23 peritas “de grande prestígio moral e 

competência na área abarcada pela Convenção”, eleitas pelos Estados Partes 

para exercerem o mandato por um período de 4 (quatro) anos. As peritas 

desempenham sua função a título pessoal e não como delegadas ou 

representantes de seu país de origem. O Comitê celebra sessões regulares 

anuais que duram cerca de 2 (duas) semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Comitê CEDAW. Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher. Disponível em: http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/internacional/instancias-
regionais/o-comite-cedaw-2013-comite-para-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-
discriminacao-contra-a-mulher 
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 4. A EFETIVAÇÂO DA LEI MARIA DA PENHA.  
 

 

A Lei nº 11.340/0626 Maria da Penha pode ser considerada como um 

grande marco na história para a democracia do Brasil em relação a violência 

contra a mulher, e sua efetividade trouxe muitos benefícios e esclarecimentos 

em torno dos fatos apresentados.  

Com a promulgação da Lei, muitas mulheres tiveram coragem, e 

incentivos para denunciarem seus agressores, através do apoio e 

conhecimento da Lei, para o enfrentamento da violência Doméstica contra a 

mulher.  

Neste sentido, foi criado pela Lei nº 11.340/06, os Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM), conforme dispõe o artigo 14 da 

referida lei. (OLIVEIRA)27 

 

 Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 
criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e 
nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento 
e a execução das causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

 

São leis da Justiça Ordinária com competência cível e criminal para a 

execução no que se refere a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 

De acordo com Dias (2007), em relação à violência doméstica, o 

propósito pretendido pela Lei dos Juizados Especiais, que trata dos crimes de 

menor potencial ofensivo, restou totalmente frustrado. A autoridade policial 

lavrava um termo circunstanciado e o encaminhava a Juízo. (OLIVEIRA)28 

                                                           
26 Brasil. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, que dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2010. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
27 OLIVEIRA, Andressa Porto de. A eficácia da lei Maria da Penha no combate à violência 
doméstica contra a mulher. Disponível em: 
https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/851/1/Andressa%20Porto%20de%20Oliveira.p
df 
28 OLIVEIRA, Andressa Porto de. A eficácia da lei Maria da Penha no combate à violência 
doméstica contra a mulher. Disponível em: https:// 
repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/851/1/Andressa%20Porto%20de%20Oliveira.pdf 
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Portanto havia uma grande necessidade no ordenamento jurídico de 

uma solução para a vítima que sofreu a violência, adotando medidas protetivas 

para a mulher, em caso de audiências preliminares, se tornavam muito 

demorados, e muitas vezes a vítima era pressionada e acabava desistindo do 

acordo ou de se apresentar, nesse caso causaria a extinção para o agressor 

sair ileso, ou que apenas pagava cesta básica. (OLIVEIRA)29 

Segundo ESSY (2017) em sua pesquisa no ano de 2014 demonstram 
que 

 
Através dos atendimentos por violência doméstica, sexual e/ou 
outras violências registrados no SINAN (Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação), que fornece os registros de 
atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) por violência 
doméstica contra crianças, mulheres e idosos, cujos dados 
coletados constam no Mapa da Violência de 2015, foram 
atendidas 223.796 vítimas de diversos tipos de violência.  
Duas em cada três dessas vítimas de violência (147.691) foram 
mulheres que precisaram de atenção médica por violências 
domésticas, sexuais e/ou outras. Portanto, a cada dia de 2014, 
405 mulheres demandaram atendimento em uma unidade de 
saúde, pelo fato de terem sofrido algum tipo de violência (Mapa 
da violência, 2015).  
Também no ano de 2014 foram registrados 52.957 relatos de 
violência pelo Disque 180. Destes registros, 27.369 
corresponderam a relatos de violência física (51,68%), 16.846 
de violência psicológica (31,81%), 5.126 de violência moral 
(9,68%), 1.028 de violência patrimonial (1,94%), 1.517 de 
violência sexual (2,86%), 931 de cárcere privado (1,76%) e 140 
de tráfico de pessoas (0,26%), segundo dados do Balanço 
2014 da Secretaria de Política para as mulheres. 
 

Infelizmente, o que pode se observar ainda, é que mesmo com a Lei 

Maria da Penha e seu aspecto punitivo, não tem oferecido garantia de que a 

violência possa diminuir. Isso pode ser comparado com as pesquisa realizadas 

no ano de 2016, que relata: 

 

...que os homicídios contra as mulheres, que devem contribuir 
para destacar e denunciar a morte de mulheres, assim como a 
necessidade do aprimoramento dos mecanismos de 
enfrentamento, especialmente no ano que foi tristemente 
marcado pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro 

                                                           
29 OLIVEIRA, Andressa Porto de. A eficácia da lei Maria da Penha no combate à violência 
doméstica contra a mulher. Disponível em: https:// 
repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/851/1/Andressa%20Porto%20de%20Oliveira.pdf 
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Marielle Franco, no dia 14 de março. Uma mulher negra, mãe e 
moradora da favela da Maré.  Moreira (2018) 

 

Moreira (2018) continua a relatar que pela 

 

... pesquisas em 2016, foram assassinadas no País 4.645 
mulheres, o que representa cerca de 4,5 homicídios para cada 
100 mil brasileiras. Em dez anos, este número aumentou em 
6,4%. Destaca-se, negativamente, óbvio!, o Estado de 
Roraima, cuja taxa de homicídios contra as mulheres foi 
superior à taxa de todo o Brasil. 
A pesquisa também fez um levantamento sobre os casos de 
crimes contra a dignidade sexual, especialmente o estupro, 
mostrando que, em 2016, foram registrados pela polícia 
brasileira vergonhosos 49.497 casos de estupro, segundo 
informações do 11º. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 
Já no Sistema Único de Saúde, foram registrados 22.918 casos 
de estupro (quase metade, portanto, daquele fornecido pela 
Polícia).  
 

As pesquisas deixam claro que são graves os problemas enfrentados 

pela violência, principalmente no Brasil, pois segundo os dados percebe-se que 

ainda existe uma ideologia patriarcal enraizado, juntamente com a 

desigualdade social e racial. Percebe-ser também que muitos crimes sofridos 

não são relatados, por não querer que seu companheiro seja prejudicado 

(humilhações, prisão), e acabam contendo as denuncias com esperanças de 

mudanças no comportamento do agressor, e não é o que acontece 

normalmente. Essas atitudes do agressor passam a ser uma rotina de violência 

contra a vítima, e gerando um ciclo viciante, acabando geralmente com morte 

da vítima agredida ou lesões graves e psicológicas. 

A pesquisa também revela dados sobre a violência de gênero que, 

 

...vem acompanhada da “vulnerabilidade por deficiências física 
e/ou psicológica.” que envolve a cerca de e 10,3% das vítimas 
de estupro possuíam alguma deficiência, sendo 31,1% desses 
casos contra indivíduos que apresentam deficiência mental e 
29,6% contra indivíduos com transtorno mental. Além disso, 
12,2% do total de casos de estupros coletivos foram contra 
vítimas com alguma deficiência. (Moreira, 2018) 
 

Em relação ao estupro de crianças a pesquisa revela que “é 

estarrecedor notar que quase 30% dos casos de estupro contra crianças são 
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perpetrados por familiares próximos, como pais, irmãos e padrastos.” (Moreira, 

2018)30 

A Lei Maria da Penha 31 trouxe vantagens que foram adicionadas as 

condições do agressor; como “aumento do custo da pena para o agressor”; o 

segundo foi o “aumento do empoderamento e das condições de segurança 

para que a vítima pudesse denunciar”; por fim, também há o “aperfeiçoamento 

dos mecanismos jurisdicionais, possibilitando ao sistema de justiça criminal que 

atendesse de forma mais efetiva os casos envolvendo violência doméstica” 

A Lei Maria da Penha grande expectativa para as mulheres através do 

seu amadurecimento e inovações, trazendo benefícios e meios no combate a 

violência e colaboração para a democracia do Brasil. As investigações e os 

atrasos nos processos a adoção de políticas públicas, fez com que o governo 

aprovasse medidas eficaz para combater a violência doméstica, também 

incorporou o avanço legislativo internacional a transformação e enfrentamento 

à violência doméstica contra a mulher no Brasil. As vantagens e benefícios são 

muitos em favor da violência doméstica, também foram incorporados  

mecanismos judiciais para o Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

as Mulheres, e medidas protetivas de urgência para a em favor da vítima e 

muitos outros órgãos que beneficia a mulher  relacionados a violência. 

No Brasil ainda percebemos que a violência doméstica contra homens é 

um assunto ainda é pouco discutido, pois para a vítima existe uma grande 

dificuldade em falar sobre a violência, e até mesmo porque o homem se sente 

envergonhado, e acaba por não querer admitir que sofreu agressões, seja por 

sua companheira ou ente familiar de seu convívio, então preferem esconder a 

situação. 

Geralmente nesses casos já citado, são praticados pela própria esposa, 

ou namorada, o homem que sofreu a violência apresenta pouca autoestima, se 

sentem envergonhados e culpados pelo fato acontecido.  Suas consequências 

são físicas e psicológicos. (ZAMATARO, 2013)32 

                                                           
30  MOREIRA, Rômulo de Andrade. Atlas da violência no Brasil: 2018. Disponível em: 
https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/587605268/atlas-da-violencia-no-brasil-2018 
31 CAVALCANTE, Guilherme. Por um mundo sem violência contra a mulher, não mexa na Lei 
Maria da Penha. Disponível em: https://www.midiamax.com.br/especial/2016/artigo-por-um-
mundo-sem-violencia-contra-a-mulher-nao-mexa-na-lei-maria-da-penha/. 
32  Zamataro, Yves. Violência doméstica contra homens. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI189666,71043Violencia+domestica+contra+homens 
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A Lei 11.340 de 2006 surgiu, como uma forma justa e extremamente 

necessária, para coibir e prevenir a mulher (sujeito passivo), vítima de violência 

no âmbito de suas relações. Só que acontece que, não somente a mulher, mas 

também o homem tornou-se potencial vítima dessa violência, razão pela qual a 

nomenclatura “sujeito passivo” também passou a ser dada a ele. Porém a lei 

específica para o homem é inexistente em termos de violência doméstica. 

(SANDES)33 

Com a publicação da Lei Maria da Penha tivemos um grande avanço no 

combate à violência contra a mulher no Brasil, pois é a primeira lei que 

estabelece medidas específicas para reprimir e punir a violência contra a 

mulher. A lei foi criada para atender as normas de proteção 

das mulheres vítimas de violência, conforme previsto na Constituição Federal e 

em Tratados Internacionais, tais como a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Violência contra a Mulher (1979) e a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(1994). 

Aos poucos a lei vem demonstrando substanciais na diminuição da 

violência contra a mulher. 

 

 

4.1 INAPLICABILIDADE DA LEI 

 

 

Somente é possível a aplicação da Lei Maria da Penha quando a 

violência contra mulher for praticada em razão do gênero e houver situação de 

inferioridade ou de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. A lei 

alterou o Código Penal, como a introdução do parágrafo 9, do Artigo 129, 

possibilitando que agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar 

sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Estes 

agressores também não poderão mais ser punidos com penas alternativas. A 

legislação aumenta o tempo máximo de detenção previsto de um para três 

                                                                                                                                                                          
 
33 SANDES, Iara Boldrini. Aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em favor do 
homem. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/20152/aplicacao-das-medidas-protetivas-da-
lei-maria-da-penha-em-favor-do-homem 
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anos; a lei prevê, ainda, medidas que vão desde a remoção do agressor do 

domicílio à proibição de sua aproximação da mulher agredida. 

 

CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940  
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:  
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, 
irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha 
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada 
pela Lei nº 11.340, de 2006) 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação 
dada pela Lei nº 11.340, de 2006) (BRASIL)34 
 

Ainda nos julgados, temos 35 
 

LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA – 
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
Somente é possível a aplicação da Lei Maria da Penha quando 
a violência contra mulher for praticada em razão do gênero e 
houver situação de inferioridade ou de vulnerabilidade da 
vítima em relação ao agressor. Ex-companheiros se 
encontraram para levar o filho em comum ao hospital. No 
caminho, a genitora passou no seu trabalho para resolver 
rapidamente pequenas pendências, enquanto eles ficaram 
aguardando no carro dela. Ao retornar, demorou para encontrá-
los e iniciou uma discussão em virtude de o genitor ter 
estacionado o veículo em outro local sem avisá-la. A 
desavença evoluiu e o ex-companheiro acabou desferindo um 
soco na cabeça da genitora e, por isso, foi condenado à pena 
de 3 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 
129, § 9º, do CP (lesão corporal no âmbito de violência 
doméstica). Em razões recursais, a defesa sustentou a 
incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher. Para os Desembargadores, apesar 
de a agressão ter sido praticada contra mulher, não se deu em 
razão do gênero, tampouco se verificou nexo causal entre a 
conduta e uma situação de subjugação, de vulnerabilidade ou 
de hipossuficiência da vítima em relação ao agressor. Por 
conseguinte, o Colegiado acolheu a preliminar suscitada, para 
reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem e 
para determinar a redistribuição do feito a uma das Varas do 
Juizado Especial Criminal. (Acórdão n. 1035046, 

                                                           
34  BRASIL. Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-
publicacaooriginal-1-pe.html 
35 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Apelação criminal. 
Lesão corporal contra ex companheira. Crime não justificado pela violência baseada no gênero. 
Declinação de competência a uma das varas do juízo especial criminal de Brasília. Disponível 
em: http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/informativos/2017/informativo-de-
jurisprudencia-n-354/lesao-corporal-contra-ex-companheira-inaplicabilidade-da-lei-maria-da-
penha 
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20160110537709APR, Relator Des. JOÃO TIMÓTEO DE 
OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/7/2017, 
Publicado no DJe: 2/8/2017) 

 

A lei alterada, não cabe mais as medidas nos termos da Lei nº 9.099/95, 

mas através da nova lei, 11.340, a mulher vem ganhando seu espaço, tendo 

grandes compromissos aos tratados internacionais, onde já citamos a 

Convenção Interamericana que veio com o propósito de prevenir, punir e 

erradicar a violência doméstica, equivalendo como uma violação aos direitos 

humanos.  

 

 

4.2. A EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
 

 

A criação da Lei 11.340, conhecida como Lei "Maria da Penha" criou 

mecanismos para intimidar, prevenir e punir qualquer violência doméstica e 

familiar contra a mulher (Brasil) 36 . A promulgação da lei impulsionou a 

consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, que consistiu num acordo entre os governos federal, estaduais e 

municipais para o planejamento de ações para a prevenção, combate e 

atendimento a essa população alvo (Brasil). 

 A criação da Lei 11.340 é de grande importância no combate a violência 

doméstica, pois previu uma série de medidas, como da Defensoria Pública e do 

Ministério Público e da rede de serviços, para a mulher em situação de 

violência.  

As ampliações dos serviços de atendimento como o centro de 

referências que estão incluídos:  

 
• CRAS e CREAS, que visa acolher e atender e dar proteção as famílias que 

esta em situação de vulnerabilidade, encaminhamento jurídico a mulher em 
situação de violência com o objetivo de resgatar sua cidadania.  

                                                           
36 Brasil. Lei n 11.340, de 7 de agosto de 2006, que dispõe sobremecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2010. Disponível em: 
https://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Direito/lei_maria_penha.pdf 
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• As Casas Abrigo, que oferecem lar temporário, atendimento integral a mulher 
que corre risco de vida. 

• Os Juizados de Violência Doméstica, que fornecem ações de cunho cível e 
criminal, e equipe de atendimento psicossocial.  

• A Delegacia da Mulher, que tem o dever de apurar e investigar os casos de 
violência doméstica contra a mulher.  

• Central de Atendimento á Mulher, que oferece serviços de denuncias através 
de ligações gratuitas para o número 180, ou dar informações de serviços mais 
próximos da localidade da vítima.  

• Ouvidorias escutam qualificadas e atendimento diretos enfatizando os direitos 
humanos. 

• Defensoria da Mulher, que orienta e encaminhamento ás mulheres em situação 
de violência para aquelas que não têm advogado.  

• Serviços de Saúde, que prestam assistência médica no atendimento de 
enfermagem psicológicas e social. 
 
Conforme os dados dos serviços em apoio das vítimas de violência 

doméstica são dados que foram cruciais e teve grande importância e 

colaboração para as implementações de medidas protetivas e incentivo a 

mulher vitimizada pelo agressor. Essas medidas trazem para as mulheres uma 

iniciativa de encorajamento para fazer as denúncias dos seus agressores, na 

luta pelos seus direitos ofendidos. 

A elaboração de políticas públicas de igualdade para as mulheres inclui-

se em um Estado participativo, de mobilização social  e democrático. 

 

A função de um Estado democrático é justamente elaborar 
políticas que reconheçam as desigualdades econômicas e 
políticas entre homens e mulheres. É legítimo atuar pensando 
em uma lógica de políticas públicas de “gênero” que considere 
o impacto diferenciado para homens e mulheres, e que 
também reconheça a legitimidade a ações específicas voltadas 
para o fortalecimento das mulheres que, enquanto grupo social 
diferenciado, estão em condições subordinadas na sociedade. 
(Secretaria de Políticas para as Mulheres)37 
 

 

A Lei Maria da Penha é a principal política pública de combate à 

violência doméstica e familiar no Brasil, sendo responsável pela criação de 

medidas protetivas e punitivas mais severas ao agressor e tendo em suas 

vertentes a criação de uma rede de atendimento à mulher. 

 

                                                           
37 Secretaria de Políticas para as Mulheres. Disponível em: http://www.spm.gov.br/central-de-
conteudos/publicacoes/publicacoes/2012/politicas_publicas_mulheres 



38 
 

5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo a identificação da Lei Maria da 

Penha, demonstrando seus objetivos e inovações para implementações em 

benefícios da mulher vítima da violência doméstica familiar. Foram feitas 

observações em que a violência doméstica acontece geralmente no âmbito 

familiar.  

Sobre a forte pressão dos órgãos internacionais e Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, 

também devido os movimentos feministas que aconteceram em várias cidades 

do nosso país, criou-se para o Brasil a responsabilidade de assumir 

compromissos nos tratados e nas convenções internacionais sancionada pelo 

então Presidente República a Lei nº 11.340/06, conhecida como a Lei Maria da 

Penha, que trouxe meio de prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher no âmbito familiar, que entrou em vigor no último dia 22 de Setembro de 

2006, com o intuito de combater e acabar com a violência, seja física ou 

emocional, etc, assessorando a mulher vítima de violência e abusos do 

agressor. Sendo assim os homens que cometerem qualquer tipo de agressão 

ao sexo feminino no âmbito doméstico e familiar poderão ser presos, onde com 

a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95, a partir da Lei nº 11.340/06 do âmbito dos 

Juizados Especiais Criminais, os dispositivos de proteção à mulher ganham 

nova eficácia.  

Foram analisadas as formas de violência doméstica contra a mulher, e 
suas principais consequências tais como; a violência intrafamiliar, ocorre entre 

os membros da família, não depende se o agressor mora na mesma casa ou 

não; violência física, caracterizada por agressão corporal; a violência 

psicológica e moral, que se caracteriza abalo da autoestima da mulher, em 

forma de ofensas, ou proibições que podem ser de não deixar a vítima sair de 

dentro de casa; a violência sexual, que se caracteriza a por meio de força, 

coerção ou ameaça, também pode ser praticada pelo próprio companheiro ou  

marido da vítima ou destruindo os bens e valores da vítima.  
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A pesquisa enfatizou também, que a violência provem do convívio ou 

seja, o espaço em que a mulher esperava estar segurança que é o seu lar, 

que no entanto se transformou em um cativeiro, definindo uma como 

características ocultas ou silenciadas, assim se fazendo um círculo de 

convivência da vítima. Foram demonstrados neste mesmo escopo a eficácia 

das políticas públicas no combate a violência doméstica, nas ampliações dos 

serviços de atendimento para atendimento, as quais são vários órgãos como 

da Defensoria Pública e do Ministério Público e da rede de serviços, para a 

mulher em situação de violência.  

Muitas mulheres ao denunciarem seu marido ou companheiro elas 

sentem reprimidas por medo da vingança, que na maioria das vezes a vítima 

retira a queixa, dizendo que só queria dar um susto no companheiro e que não 

estava pensando em prejudicá-lo, além disso, o agressor sempre promete que 

nunca mais ira fazer, ou ter essas atitudes de violência contra a vítima, esse 

sintoma são o chamado "ciclo".  

A falta de denúncia é uns dos maiores fatores causadores da 

impunidade para o agressor. Sendo assim as medidas protetivas são 

precisamente, criadas para proteger a vítima do agressor, mas podemos 

observar que sua competência existe falhas na questão de aplicabilidade, e 

isso faz com que haja uma deficiência em sua execução. 

 Entretanto é de grande importância que a Lei Maria da Penha, tenha 

seu apreço em amparar a mulher através dos órgãos competentes e executá-

las adequadamente, que por toda sua trajetória trouxe sua evolução histórica, e 

por todas as suas lutas e movimentos feministas, e sua coragem por 

denunciarem aqueles agressores que estão inseridos entre os membros 

familiares.  

Portanto para acabar com a violência doméstica contra a mulher, será 

necessária uma mudança no sentido cultural e também na educação; sendo 

assim através dessas mudanças a humanidade poderá construir uma 

sociedade onde o cidadãos que trazem em sua bagagem, uma vida patriarcal, 

possa refletir tentarem mudar as suas atitudes, pois só assim poderemos 

enfrentar as desigualdades entre homens e mulheres. 
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