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RESUMO 

Apesar dos Tratados Internacionais firmados pelo Brasil e da Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 226 § 8 preverem que o Estado Brasileiro 
deveria criar mecanismos para coibir a violência doméstica, a Lei 11340/2006, 
nasceu somente no ano de 2006, literalmente para atender a recomendação da 
OEA, regulamentando-se assim através da Lei Maria da Penha. Na nossa 
sociedade contemporânea, a violência contra o gênero feminino é exacerbada 
e latente. O agressor se aproveita conscientemente da situação de 
vulnerabilidade da mulher no seio de seu lar, em qualquer relação intima de 
afeto, para a prática de crimes dolosos de vários tipos, como violência física, 
moral, psicológica, entre outras. A fim de conhecer a aplicabilidade da Lei 
Maria da Penha, este trabalho foi realizado através de análises de diversos 
autores que demonstraram que a lei em sua essência traz requisitos que 
podem coibir e proteger a mulher contra a violência, no entanto, nota-se que os 
casos de violência doméstica aumentam a cada dia. Este projeto de pesquisa 
discorre sobre as origens e causas da violência doméstica, mostrando o perfil 
do agressor e da mulher ofendida. Pode-se inferir que a violência domestica 
atinge todas as camadas da sociedade, mas principalmente a mulher mais 
pobre e a com menos escolaridade, e que essa condição muitas vezes 
inviabiliza a sua oportunidade de tomada de postura e denuncia da agressão 
sofrida.  

Palavras - chave: Lei Maria da Penha, mulher Violência doméstica,  
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ABSTRACT 

 

In spite of the International Treaties signed by Brazil and the Federal 
Constitution of 1988, article 226 § 8 provides that the Brazilian State 
should create mechanisms to curb domestic violence, Law 
11340/2006, was born only in the year 2006, literally to meet the 
OAS recommendation, thus being regulated by the Maria da Penha 
Law. In our contemporary society, violence against the female 
gender is exacerbated and latent. The aggressor consciously takes 
advantage of the situation of vulnerability of the woman within her 
home, in any intimate relation of affection, to the practice of 
intentional crimes of various types, such as physical, moral, 
psychological violence, among others. In order to know the 
applicability of the Maria da Penha Law, this work was carried out 
through analyzes of several authors who demonstrated that the law 
in its essence brings requirements that can restrain and protect the 
woman against violence, however, it is noted that cases of domestic 
violence increase every day. This research project discusses the 
origins and causes of domestic violence, showing the profile of the 
aggressor and the offended woman. It can be inferred that domestic 
violence reaches all levels of society, but especially the poorest and 
least educated women, and that this condition often makes it 
impossible to take a stand and denounce the aggression suffered. 

Key - words: Domestic violence, woman, Maria da Penha Law. 
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INTRUDUÇÃO 

      Com o intuito de punir e erradicar a violência doméstica, em 1994, a 
Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos acolheu a 
Convenção de Belém do Pará, revelando assim para o Brasil e para o mundo, 
a violência contra a mulher, como um grave problema de saúde publica. 

      Contudo a Lei 11340/2006, nasceu somente em 2006, e ficou conhecida 
como a lei Maria da Penha.  

       Apesar da mulher contemporânea, no Brasil, ter conquistado um grande 
espaço no mercado de trabalho, na sociedade, e inclusive na política, ela ainda 
sofre opressão, principalmente pelo homem. A lei Maria da Penha destaca a 
mulher como vulnerável, com o objetivo de protegê-la da violência doméstica. 

        Sabendo-se que a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da 
Penha tem o objetivo de coibir a violência contra a mulher, é necessário 
analisar a sua eficiência e eficácia, como instituto penalizador no Brasil. 

       Para uma possível resposta a esse problema, considera-se que a 
conscientização da mulher sobre situações de violência e a efetivação de 
políticas públicas pode, minimizar o problema, e tornar a lei Maria da Penha 
mais eficiente. 

       Este trabalho de pesquisa tem por objetivo geral analisar a eficácia e 
eficiência da Lei Maria da Penha no combate a violência contra a mulher. 
Como objetivo específico investigar a violência contra a mulher no Brasil e suas 
implicações sociais, além de versar sobre a implantação de políticas públicas 
no atendimento a mulher agredida, bem como a análise de trabalhos correlatos 
sobre o tema.  

       Mesmo como advento da Lei Maria da Penha, que a primeira vista era 
considerada como a solução do problema da violência contra a mulher, à mídia 
demonstra que essa violência cresce a cada dia.  

        Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, através de pesquisas 
bibliográficas.  

 

 

 

 



9 

 

 

Capitulo I 

1.1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

      Com o objetivo de punir e erradicar a violência doméstica a Assembleia 
Geral da Organização dos Estados Americanos acolheu a Convenção 
Interamericana, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, no 
ano de 1994. Anexado ao conjunto de leis brasileiras pelo Decreto nº 197/1996, 
esta Convenção fez com que a hostilidade contra a mulher, se transforma - se 
em um grave problema de saúde pública, nomeando-a nos seguintes termos: 
(LIMA, 2014). 

“Qualquer ação ou conduta baseada, no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público ou 
privado.” Decreto nº 1973/96, art. 1º. Lima, 2014, p.883. 

       Apesar dos tratados internacionais firmados pelo Brasil, e da Constituição 
de 1988, em seu artigo 226 § 8, a Lei 11340/2006, nasceu somente no ano de 
2006, literalmente para atender a recomendação da Organização dos Estados 
Americanos, sendo assim, o Brasil se adequou através da Lei Maria da Penha. 
(LIMA, 2014). 

      O texto abaixo resume e conceitua a Lei 11.340/2006, mais conhecida 
como Lei Maria da Penha. 

 DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5º Para os efeitos dessa Lei configura violência domestica 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 indivíduo                                                                                                                                                       
s que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa; 

III - Em qualquer relação intima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. 
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Parágrafo único, As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. Lima, 2014, p.884. 

 

       Em nossa sociedade contemporânea a mulher ainda sofre opressão, 

principalmente pelo homem. A Lei Maria da Penha veio para reprimir a 

violência doméstica e familiar distinguindo a mulher como vulnerável 

especificado pelo artigo 5º da Lei 11.340/2006: ambiente doméstico, familiar, 

relação íntima de afeto; 

       Segundo LIMA, (2014), o artigo 5º e os incisos do artigo 7º da Lei 

11340/2006, não mencionaram qual distinção existente entre infração penal, 

dolosa ou culposa, e neste caso poderia se chegar à conclusão que toda e 

qualquer violência culposa ou dolosa, seria suficiente para caracterizar 

violência doméstica e familiar contra a mulher, mas se refere apenas a 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero, quando o autor tem a intenção 

de ferir, uma mulher em situação vulnerável. 

         Porem trata- se de violência de gênero e deve estar explícita a vontade 
do agente de agredir uma mulher em situação de vulnerabilidade. 

         Portanto, toda violência perpetrada contra a mulher, com intenção de ferir 
e considerada a sua fragilidade é considerado crime doloso e deve ser 
amparado pela Lei Maria da Penha. 

         Para LIMA, (2014), a violência no âmbito do lar em desfavor  da mulher, 
não são inerentes à orientação sexual, portanto lésbicas, travestis, transexuais, 
e trangêneros de identidade feminina, estão amparados pela Lei Maria da 
Penha, quando a violência é praticada entre pessoas da mesma família que 
mantém relações de afeto. 

         A Lei 11340/2006, não se aplica ao crime contra a honra, como no caso 
que envolve duas irmãs, pois não configura a fragilidade de uma das partes, 
em contrapartida, em uma união homoafetiva, onde a agressora ocupa uma 
posição econômica superior, é possível que a Lei Maria da Penha seja aplicada 
considerando a vulnerabilidade da vítima. (LIMA, 2014) 

        Com relação ao sujeito passivo da violência doméstica LIMA (2014), 
revela que há uma imposição quanto ao adjetivo específico: ser mulher. Então, 
esposas companheiras, amantes, namoradas, ou ex-namoradas, além disso, 
filhas, e netas do agressor, sua mãe, sogra, avó, ou qualquer outro familiar do 
sexo feminino, com a qual haja uma relação doméstica familiar ou intima de 
afeto estão protegidas pela Lei Maria da Penha. 
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        Portanto o autor enfatiza que a finalidade da Lei 11.340/2006 é 
impraticável nas hipóteses de violência contra pessoas do sexo masculino 
ainda quando ocorridas no âmbito familiar. Foi o que explicita a Corregedoria             
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no Comunicado nº 117/2008, 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 06/02/2008: 

“O parágrafo único do artigo 5º da Lei Maria da Penha não se estende a 
pessoa do sexo masculino vitimada em relação homoafetiva.” 

          Nesse mesmo raciocínio o autor nos revela que ainda que o transexual 
faça a cirurgia de reversão genital (neovagina), conquistando a modificação do 
sexo em seu registro de nascimento por meio de decisão transitada em julgado 
não é possível iguala-lo a uma mulher para fins da Lei Maria da Penha, porque 
continua a ser homem do ponto de vista genético e tido como mulher apenas 
no sentido jurídico. 

          Supondo que a violência praticada atinja vítimas de sexos diversos, 
como pai que agride filho e filha, apenas a filha estará tutelada pela Lei 
11340/2006, porém diante da conexão entre os dois delitos poderão ser 
reunidos os processos perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, nos termos do artigo 60, parágrafo único da Lei 9099/1995, 
sendo que as benécias da Lei dos Juizados Especiais tais como, (transação 
penal, suspensão condicional do processo) só terão aplicabilidade em relação 
à violência perpetrada contra o filho, por serem menos gravosos, não se 
adotando os benefícios da Lei 9099/1995, aos crimes e contravenções 
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. (Lei nº 
11.340/2006, art. 41), (LIMA, 2014). 

           Contudo há uma decisão isolada do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, admitindo a aplicação da Lei 11.340/2006, a favor de homem vitima de 
violência doméstica, mas que posteriormente foi reformada. 

(TJMG, ACRIM. 10672.07.249317-0. j. 06//11/2007, Rel. Des. Judimar Biber). 

 

          Segundo o autor, a Lei Maria da Penha destaca como espaço mais 
vulnerável para a mulher, o seu próprio lar, entendido como espaço de convívio 
permanente de pessoas com ou vínculo familiar, inclusive as eventualmente 
agregadas. O termo com ou sem vínculo, não é condição primordial para o 
reconhecimento da violência doméstica praticado no ambiente familiar, focando 
nesse ponto apenas a fragilidade da mulher no espaço doméstico. (LIMA, 
2014) 

          O autor relata o exemplo de uma empregada doméstica que mora na 
casa onde trabalha realizando serviços, e sendo tratada como integrante da 
família, não dispondo de meios para fugir. Na incidência de violência contra ela 
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é aplicável a Lei Maria da Penha, sendo que se fosse uma diarista, e que 
frequentando a casa esporadicamente, não gozaria dos benefícios e restrições 
contemplados pela Lei 11.340/2006. 

       Em contrapartida quando se fala do âmbito familiar, LIMA (2014) nos 
revela que: 

“Havendo laços familiares entre agressor e vítima pouco importa se a violência 
foi praticada no âmbito da unidade doméstica ou qualquer outro ambiente.” 

       De acordo com LIMA (2014), a agressão perpetrada no seio da família, 
compreende pessoas unidas por veículo jurídico e familiar podendo ser 
conjugal, com o casamento, parentesco (em linha reta ou por afinidade) ou por 
vontade expressa (adoção), buscando a definição legal no Código Civil artigos 
1591ª 1593, e segundo a doutrina a Lei alcança também a filiação sócia 
afetiva, uma vez que a adoção leva as pessoas a crer que são parentes. 

       Para o autor, a força do princípio “pro homine”, deve prevalecer, no sentido 
de que se deve buscar, em matéria de direitos humanos, a norma mais 
favorável e a que entrega maior abrigo á mulher ofendida. 

        Nesse sentido deve-se dispensar o requisito da coabitação, entre agressor 
e vítima, para identificação de uma relação intima de afeto. 

É nesse espírito o pensamento de Maria Berenice Dias (APUD) LIMA (2014) 

“Até mesmo os vínculos afetivos que fogem ao conceito de família e 
de entidade familiar, não deixam de ser marcados pela violência 
mesmo que não vivam sob o mesmo teto, havendo violência, merece 
a mulher receber o abrigo da Lei Maria da Penha. Para configuração 
de violência domestica é necessário um nexo entre a agressão e a 
situação que gerou, ou seja, a relação intima de afeto deve ser a 
causa da violência.”p.892. 

 

        O autor nos revela que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que 
não se encontra a necessidade de coabitação entre autor e vítima, para a 
caracterização da Lei Maria da Penha, no caso de violência consequente de 
relacionamento amoroso, desde que sejam presentes os requisitos do artigo 5º 
da Lei 11340/2006 devendo, no entanto, ser analisado o caso concreto, não se 
aplicando o termo -relação intima de afeto- com ligação curta ou namoro 
rápido. 

        Deve-se porem ser verificado o nexo de causalidade entre agressor e 
vitima que estaria sendo ameaçada de morte por terminar namoro de quase 
dois anos, devendo ser aplicada a Lei Maria da Penha, havendo coabitação ou 
não. 
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1.2DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

O texto de Lei abaixo define as formas de violência contra a mulher. 

1.2DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou lhe prejudique 
ou perturbe o pleno desenvolvimento ou vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças, e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo á saúde psicológica e a 
autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, ou uso da força; 
que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação, ou injúria. Lima, 2014, p.893. 

 

     De acordo com LIMA (2014) no ramo do Direito Penal, a palavra violência 
se refere a panas a violência física ou corporal (vis corporalis), isto é, o uso da 
força física sobre o corpo da vítima, com o fim de execução de determinado 
crime, não abrangendo os outros tipos de violência. Ao contrário disso, a Lei 
Maria da Penha, usa a expressão “violência”, em sentido Lato Senso, 
englobando não só a violência física, mas também a violência psicológica, 
sexual, patrimonial e moral, (art. 7º) da Lei 11.340/2006. 
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     Ainda nesse sentido a Lei Maria da Penha usa a expressão “violência moral” 
diferente do usado no Código Penal, enquanto esta utiliza o termo para se 
referir aos atos que caracterizam a calúnia, difamação ou injúria, (art. 70, V), o 
Código Penal classifica a expressão como ameaça. LIMA (2014). 

     Para que se configure a violência doméstica e familiar contra a mulher não é 
necessário que todos os requisitos da Lei estejam presentes concomitante e 
cumulativamente, é suficiente que estejam presentes um dos incisos do artigo 
7º combinado com um dos incisos do artigo 5º. 

Ou seja, basta a combinação alternativa de um dos incisos do artigo 7º da Lei 
11.340/2006: 

I - violência física 

II- violência psicológica 

III- violência sexual 

IV- violência patrimonial 

V- violência moral 

Com um dos pressupostos do artigo 5º da Lei 11.340/2006: 

          I - no âmbito da unidade doméstica; 

          II - âmbito da família 

          III - em qualquer relação intima de afeto (LIMA 2014). 

       É importante salientar que, como nos ensina LIMA (2014), não é 
necessário à habitualidade de qualquer das formas de violência contra a 
mulher, bastando estar presente uma única vez, o disposto no artigo 5º da Lei 
Maria da Penha, no que se refere á pratica de “qualquer ação ou omissão”. 
Chama-nos a atenção ainda, o autor, para a divergência encontrada na 
doutrina, no que tange ao rol do artigo 7º, se deve ser considerado (numeros 

claus), ou meramente exemplificativo ( números apertus). 

        Existem duas correntes doutrinárias que pensam a respeito do tema. A 
primeira interpreta que por se tratar de Lei que impõe regime jurídico mais 
gravoso e tutela a mulher especialmente, o rol deve ser taxativo, já que uma 
Lei que restringe direitos não pode ser interpretada ampliadamente. Portanto 
para essa linha de pensamento, o vocábulo “entre outras,” contido no caput do 
artigo 7º, se refere apenas as definições em cada um de seus incisos, não 
estendendo as formas de violência contra a mulher. 

          De outra banda, em uma posição a qual se filia o autor, os doutrinadores 
ratificam que o artigo 7º, faz uso do termo “entre outras”, por não se tratar de 
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rol taxativo. Pois como o legislador não é capaz de pressupor todas as formas 
de violência que pode acontecer no âmbito de uma relação familiar ou intima 
de afeto, fez uso das formas já previstas tais como: violência física, psicológica, 
sexual, patrimonial, e moral, e acrescentou o termo “entre outras”, afirmando 
assim, que toda e qualquer forma de violência contra o gênero feminino, que se 
assemelha àquelas já mencionadas, autorizará as penalidades previstas na Lei 
Maria da Penha. LIMA (2014). 

1.1- Das Formas de Violência Contra a Mulher 

Violência física 

O inciso I do artigo 7º da Lei 11.340/2006 traz como a violência física definida 
como: 

I- “a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal”; 

A violência física (vis corporalis) que inicia o rol é conceituada e exemplificada 
como: 

“Emprego de força física sobre o corpo da vítima, visando causar 
lesão a integridade ou a saúde corporal da vítima. São exemplos de 
violência física ofensivas à integridade, as fraturas, fissuras, 
escoriações, queimaduras, luxações, equimoses, e hematomas. A 
ofensa à saúde corporal por sua vez, compreende as perturbações 
fisiológicas (desarranjo no funcionamento de algum órgão do corpo 
humano) ou mentais (alteração prejudicial de atividade 
cerebral).Como exemplos de crimes praticados com violência física, 
podemos citar as diversas espécies de lesão corporal (CP,art. 129), o 
homicídio (CP, art. 121) e até mesmo a contravenção penal de vias 
de fato( Dec.-Lei nº 3.688/41,art.21). 

       Portanto, violência física para o autor é toda agressão com o emprego de 
força com o intuito de provocar danos físicos ou a saúde da vítima. LIMA, 
(2014). 

Violência psicológica 

Encontramos o conceito de violência psicológica contra a mulher no artigo 7º:  

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou lhe prejudique ou perturbe o 
pleno desenvolvimento ou vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças, e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo á saúde psicológica e 
a autodeterminação; 
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       Para o autor, apesar de ser conceituada como psicológica essa agressão 
às vezes é mais grave que a violência física, onde o autor do crime enseja 
produzir prejuízos emocionais à mulher, em geral por meio de ameaças, 
humilhações ou discriminações, tendo como objetivo não só a redução da 
autoestima, como também, impedir que se desenvolva e que alcance a sua 
autonomia. 

 

Violência sexual 

        A terceira forma de violência é encontrada no inciso III do artigo 7º da Lei 
Maria da Penha, a saber, a violência sexual: 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação, ou uso da força; que a induza a comercializar ou 
a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

        De acordo com o autor, esse tipo de violência é caracterizado, com os 
tipos penais previstos no Código Penal, a exemplo, o estupro (CP, art. 213), 
estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) satisfação de lascívia mediante presença 
de criança ou adolescente (CP, art. 218-A), favorecimento de Prostituição ou 
outra forma de exploração sexual de vulnerável (CP, art. 218 B), entre outros 
previstos no Código Penal Brasileiro. 

        Apesar de esses crimes serem perpetrados no sentido da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, não tem o poder de mudar a espécie de 
ação penal, por não constar na Lei 11.340/2006, qualquer anotação quanto ao 
tema. 

        Destarte, pelo menos em regra, esses crimes continuam tendo a 
exigibilidade de representação da vítima, nos termos do artigo 225caput do 
código Penal, Lei 12015/2009, porém se for praticado contra menor de dezoito 
anos ou vulnerável, ou se desse crime o resultado for lesão corporal grave ou 
morte, a ação será penal pública incondicionada, sendo que nesse caso, se for 
praticado por ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro, tutor, curador, preceptor, ou empregador da vítima, ou que tenha 
autoridade sobre ela, sofrerá o aumento da pena previsto no artigo 226, inciso 
II, do Código Penal.  
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Violência patrimonial 

De acordo com a Lei Maria da Penha, 11340/2006, violência patrimonial 
enseja: 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

        Segundo o autor, esse tipo de violência, não necessita de vis corporalis ou 
grave ameaça como no caso de (furto, furto de coisa comum, apropriação 
indébita, estelionato), mesmo o legislador chamando-a de violência patrimonial, 
causando controvérsias na doutrina, acerca das isenções absolutas e relativas 
aos crimes patrimoniais perpetrados no âmbito da violência doméstica.  

Se não vejamos, de acordo com a doutrina de Maria Berenice Dias, APUD, 
LIMA, (2014). 

“Como a violência patrimonial é uma das formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006 art. 7º, IV), 
quando a vítima for mulher e mantiver com o autor da infração vinculo 
de natureza familiar, não cera possível a aplicação das referidas 
imunidades. Destarte, como furto não será mais tolerado nas relações 
afetivas, o agressor pode ser objeto de persecução penal, sujeitando-
se ademais, à aplicação da circunstância agravante do artigo 61, II, 
“f”, do CP; “Lima,2014, p.897 

         Em contrapartida, a corrente a qual o autor se filia, dispõe que, como a 
Lei Maria da Penha não previu expressamente, proibindo a aplicação das 
imunidades absolutas e relativas dos artigos 181 e 182 do Código Penal, o 
razoável é considerar que as isenções penais se aplicam aos crimes de 
violência contra a mulher, pois segundo LIMA, (2014), quando o legislador teve 
a intenção de vetar o uso de tais benécias em determinado tipo de crime, 
deixou expressamente autorizado. LIMA (2014). 

 

Violência moral 

A quinta forma de violência contra a mulher prevista no artigo 7º, V, da Lei 
11.340/2006 é conceituada como: 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calunia 
difamação, ou injuria.  
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A saber, a definição dos crimes dada pelo autor: 

Calúnia: imputar falsamente a alguém fato definido como crime; 

Difamação: imputar a alguém fato ofensivo a sua reputação; 

Injúria: ofender a dignidade ou o decoro de alguém; 

       Cumpre destacar, que apesar dos crimes supracitados possuírem em tese, 
pena máxima imposta, igual ou inferior a dois anos, a Lei Maria da Penha, foi 
expressa na intenção de proibir a aplicação da Lei 9.099/199, aos crimes 
perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não 
podendo assim ter a sua competência nos Juizados Especiais Criminais, 
mesmo tratando-se de crimes de menor potencial ofensivo. LIMA (2014). 
Podemos visualizar esse instituto no artigo 41 da Lei Maria da Penha 
(11.340/2006), onde se lê: 

“Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 26/09/1995.” Lima, 
2014, p.898. 

         Artigo que inclusive, foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, na ADC nº 19,09/02/2012. 

         O avanço tecnológico fez surgir uma nova forma de violência moral contra 
a mulher, não sendo rara a exposição pela Internet de vídeos e fotos de 
momentos íntimos de casais, que após a separação, são veiculados pelos ex-
maridos, provocando a honra subjetiva e objetiva da mulher, verdadeiros 
estragos, às vezes irreparáveis. Nestes casos, além da responsabilidade 
criminal do autor, também se prevê, para reparação dos danos materiais e 
morais o ajuizamento de ação na esfera cível. LIMA (2014).   

           

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

Tabela: Os dados da violência doméstica no Ligue 180 

 

A tabela abaixo demonstra os números da violência contra a mulher (DIEESE, 
2011). 

Número de crimes relatados à Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 
Tipo de crime relatado  Total (em nºs absolutos) Total (em %) 

Violência Física    63.831   58,8 
Violência psicológica   27.433   25,3 

Violência moral   12.605   11,6 
Violência sexual   2.318   2,1 

Violência patrimonial   1.839   1,7 
Cárcere Privado   447   0,4 

Tráfico de mulheres   73   0,1 
Total   108.546   100 

          
 

Fonte: SPM 

        Nota-se que de acordo com a tabela acima, a violência contra a mulher 
tem alcançado índices alarmantes chegando a um total de mais de cem mil 
ligações para o numero 180, da secretaria de políticas para as mulheres que é 
um serviço com o objetivo de receber denuncias ou relatos de violência e 
orientar as mulheres sobre seus direitos e a legislação vigente. Podemos inferir 
com esses dados, que a violência física ainda é o maior tipo de crime relatado 
pelas ofendidas, seguidas da violência psicológica.   
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CAPÍTULO 2 - Análise de Trabalhos Correlatos 

           Neste capitulo são analisados duas publicações correlatas ao tema. O 
primeiro artigo intitulado: “Mulheres vítimas de violência doméstica: 
Compreendendo subjetividades assujeitadas”, foi publicado em 2006, na 
revista PSICO, pelos autores: Martha Giudice Narvaz, Silvia Helena Koller, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2006. O segundo artigo 
tem como título: “A dinâmica da violência doméstica: Uma análise a partir dos 
discursos da mulher agredida pelo parceiro” foi publicado em 2009, na revista 
Saúde Soc. São Paulo, pelos autores: Leila Platt Deeke, Antônio Fernando 
Boing,Walter Ferreira de Oliveira, Elza Berger Salema Coelho, na Universidade 
Federal de Santa Catarina. 

  

          O artigo abaixo conceitua a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, em 
relação aos seus agentes, suas raízes culturais, suas características e 
consequências para a própria mulher agredida, sua família, comunidade e até 
ao seu país. Destaca que a mulher presencia a violência na infância do pai 
contra a mãe e ao formar sua família, se vê diante da mesma violência que 
oprime, paralisa e faz com que a vítima com suas próprias forças não encontre 
caminhos para sair dessa situação. 

2.1 - CASO 1: Mulheres vítimas de violência doméstica: 

Compreendendo subjetividades assujeitadas 

         Os autores destacam que a violência contra as mulheres causa sérias 
sequelas tanto para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, bem como 
para o avanço sócio - econômico de um país. Segundo eles, não é apenas um 
problema familiar, mas sim, de toda a sociedade, e é caracterizada em toda 
relação onde há o abuso de poder e se manifesta de varias maneiras. 

          De acordo com a Lei 11340/2006 (Lei Maria da Penha), “configura- se 
violência domestica e familiar contra a mulher, qualquer forma ação o omissão 
baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, ou 
psicológico, e dano moral ou patrimonial”. 

A Lei entende como violência doméstica e familiar contra a mulher entre outras: 

• A violência física, qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal; 

• Violência psicológica, conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da autoestima; 
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• Violência sexual, como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
manter ou participar de relação sexual não desejada; 

• A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus bens. 

• A violência moral, entendida como, qualquer conduta que configure 
calunia difamação ou injúria. 

         De acordo com Narvaz e Koller (2006), entende-se como violência 
conjugal, a que é cometida contra a mulher pelo parceiro, dentro uma relação 
afetiva e sexual, sendo ela estável e legalizada ou não, e também, independe 
de acontecer no espaço doméstico ou urbano. 

          A natureza de violência conjugal compreende as formas de violência 
física, sexual, emocional ou psicológica, sendo que os agressores são em sua 
maioria do gênero masculino e as principais vítimas do gênero feminino, sendo 
esta, portanto uma violência de gênero. 

          Portanto violência de gênero envolve ações ou circunstancias que 
submete unidirecionalmente, física e/ou emocionalmente, visível e/ou 
invisivelmente as pessoas em função de seu sexo.   Narvaz e Koller (2006), 
APUD Werba & Strey, 2001. 

           A cada cinco anos de vida saudável de uma mulher, um é perdido por 
causa da violência despendida contra ela, atingindo uma em cada quatro 
mulheres no mundo. Essa violência tem um custo social alto, uma vez que a 
falta ao trabalho, decorre muitas vezes por causa dessa violência, sendo que 
essas agressões são cometidas em sua maioria pelos maridos, companheiros 
ou namorados, dentro do seu próprio lar, resultando em lesões corporais 
graves, consequência de socos, tapas, chutes, amarramentos, queimaduras, 
espancamentos, e estrangulamentos, dos quais podem iniciar- se, já aos 
quinze anos de idade, e que uma em cada cinco mulheres, já foi agredida pelo 
menos uma vez na vida. 

           Enfatizam os autores, que o Brasil é subscritor de inúmeros documentos 
internacionais, que inibem e proíbem toda e qualquer forma de violência e 
discriminação contra a mulher, sendo assim responsável por implementar 
políticas públicas que agreguem a prevenção, o acolhimento, atendimento ás 
mulheres vitimadas pela violência e discriminação. Para este fim foram criadas, 
na década de 80 as delegacias da mulher, porem nem todas as cidades 
aderiram a esta prática, sendo que, nas cidades que foram implantadas,            
algumas não dispõem de recursos materiais e humanos suficientes, além do 
despreparo para o acolhimento das denúncias das mulheres agredidas. 

           Sem contar que apesar das várias conquistas das mulheres, no que diz 
respeito ao aos seus direitos civis e políticos, grande parte das mesmas ainda 
não tem conhecimento dos seus direitos e por causa da agressão sofrida, deixa 
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de procurar ajuda tanto no âmbito legal, de saúde, quanto ao apoio familiar e 
comunitário, facilitando assim uma relação de abuso. 

            Destarte, essa situação em que se encontram muitas mulheres, mostra 
que mesmo após várias tentativas de separação, elas voltam a conviver com o 
agressor, ou sequer saem do domicilio, e esse fato decorre da necessidade de 
se manter a família unida, a dependência financeira dos parceiros, falta de 
apoio da família e da comunidade, o medo e a insegurança causados pela 
violência psicológica, além da pobreza, favorecem as relações abusivas 
através de gerações de mulheres. 

           A situação de miserabilidade de algumas famílias, aliadas ao alcoolismo, 
afetam o seu discernimento e a capacidade de confrontação das agentes em 
seu dia a dia, sendo que a exclusão gerada pela pobreza mantém essas 
mulheres à margem de recursos de suporte social, pois dentre mais de um 
bilhão de indivíduos da população mundial que se encontram em extrema 
pobreza, 70% são mulheres. A falta de proteção e o desamparo dessas 
mulheres trabalhadoras pobres obrigam-nas a sujeitar- se e a permanecer 
nesses relacionamentos doentes.  

           Os autores relatam que na infância dessas mulheres, elas presenciam a 
agressão contra a mãe, fazendo assim que o legado de violência, seja passado 
de geração em geração , criando uma cultura de subordinação feminina, onde 
é fácil a ocorrência de todo tipo de abuso, que a violência contra a mulher é 
banalizada, minimizada, negada tornando a natural e inevitável. 

          Para Narvaz e Koller (2006), a contribuição das mulheres na evolução da 
violência conjugal, familiar e doméstico, não é pacificada na literatura, sendo 
que algumas pesquisas as consideram como originadoras e, portanto 
causadoras e culpadas pela violência .Outras teorias, porém entendem que 
não é possível outorgar igual responsabilidade a indivíduos que tem parcelas 
distintas de poder em um sistema, sendo necessário desvendar a realidade 
escondida que oprime costumeiramente a mulher e a mantém no centro dessa 
submissão ao sexo oposto. 

         As mulheres vítimas de abuso de longa data apresentam um estado 
alterado de consciência, sujeitando-se de forma a adaptar- se e a sobreviver a 
essa violência, e que as estratégias usadas são a negação, e anulação dos 
sentimentos, o que impede que a mulher tenha capacidade de tomar as 
medidas necessárias a dar um basta na situação, e essa paralização nasce do 
medo do agressor e da morte, transferindo- se a culpa das agressões do 
agente para a vítima e a silenciando, tornando- a parte legítima da rede que 
ampara a hegemonia masculina, transcrevendo assim a história coletiva de 
subordinação das mulheres. 
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         Contudo, ao contrário do que muitos pensam, as mulheres não sentem 
prazer com a violência e não pode ser imputada a elas, a culpa pelas 
agressões sofridas e nem sempre se calam diante dos abusos sofridos. De 
outra banda sujeição e resistência sempre fizeram parte da vida das mulheres.                  
Artifícios para se defenderem foram identificados em vários estudos tais como: 
infidelidade feminina, o abandono do lar, a separação do parceiro abusivo, e o 
envolvimento em organizações políticas. 

         Rotineiramente, as mulheres vítimas de violência, estão excluídas das 
redes de parentesco e da comunidade, o que colabora para o controle do 
agressor contra a vítima. Pesquisas recentes confirmaram que para que seja 
quebrado o ciclo de violência é de vital importância que sejam criadas ações 
afirmativas de apoio à mulher agredida, pois a mulher ao longo do tempo foi 
absorvida por uma rede de violência e submissão por várias gerações, o que 
contribuiu para o seu silenciamento e assujeitamento diante de fatos que não 
podia conter. 

         Em pesquisa com uma mulher, mãe de vitimas de incesto, e vitima de 
várias formas de violência desde a infância foi identificado vários abusos 
sofridos entre eles: 

• A violência na família de origem; 
• Abuso sexual na infância; 
• Inexistência de modelos de família protetivas; 
• Estratégias de culpabilização das vítimas, acusadas de provocarem os 

abusos; 
• A esperança de ter uma família unida; 
• Dependência emocional e econômica de parceiros violentos e 

alcoolizados; 
• A receita de obediência aos homens da família; 
• A falta de apoio da família e sociedade; 

 

        Chegou-se a conclusão que o comportamento dessa mulher foi de 
encontro aos ditames patriarcais da família “modelo”, que deveria ter o 
marido/pai como o centro da família. Segundo Narvaz e Koller(2006), o desejo 
de ter uma família contribui para que ela se sujeitasse a todo tipo de violência 
sofridas por ela e suas filhas, onde o patriarca ditava as regras e a divisão 
tradicional de papéis na família em que o homem tem a função de abastecedor 
da família e a mulher como cuidadora dos filhos e do lar. 

          Assim era a distribuição díspar de poder, cabendo ao homem às regras a 
serem cumpridas por todos, e que deviam se submeter ao poder pátrio, que 
massacrou, mas também suscitou a oposição e resistência da entrevistada e 
suas filhas diante das violências sofridas. Como forma de rompimento a esse 
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poder, ela usou as mesmas armas antes narradas, fuga de casa, separação do 
companheiro, a traição matrimonial, e finalmente a denúncia das violências 
sofridas. 

          A revolta às agressões físicas, psicológicas e a opressão do pai/ marido, 
o apoio familiar, comunitário, institucional e social qualificado e eficientes, 
corroboraram para a posição de resistência e enfrentamento da participante e 
suas filhas, fazendo inclusive com que percebesse que o contexto da pesquisa 
funcionou como apoio pelas informações e valorização quanto à tomada de 
posição e resistência. 

         A pesquisa científica, neste tema, se mostra como possível fator de 
proteção e de apoio à pessoa vulnerável tanto pessoal como social. Há que se 
cuidar, para que as investigações não sejam um motivo de revitimização 
dessas camadas. Infere-se, portanto a necessária articulação da academia, 
pesquisa e politica, como possibilidade de empoderamento de grupos 
historicamente oprimidos e dentre eles, as mulheres vítimas de violência que 
denunciam ao longo de gerações de sua vulnerabilidade, a história coletiva do 
gênero feminino. 
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2.2 - Resumo Crítico caso 1 

         Neste cenário chega- se a conclusão, de que a violência contra a mulher 
é uma forma de opressão e domínio, conseguido através da força física e 
econômica, onde a mulher é obrigada a conviver com todos os tipos de 
agressões masculinas, quer física, emocional, psicológica, moral e patrimonial, 
agindo às vezes de forma passiva, no caso de abuso crônico, apelando para a 
negação como meio de sobrevivência. Segundo Narvaz e Koller(2006) : 

As vítimas de situações traumáticas, como as mulheres vítimas de 
abuso crônico, geralmente, recorrem a mecanismos de defesa como 
estratégias de adaptação e de sobrevivência. Os mecanismos 
comumente acionados são a dissociação do pensamento, a negação 
e a anulação dos sentimentos, o que exerce um efeito mutilador 
sobre as capacidades cognitivas e sobre a capacidade de ação 
efetiva.  

        E esta prática, que é intergeracional, insiste em se manter nas famílias, 
em pleno século XXI, e independente de todas as conquistas da mulher no 
mercado de trabalho, apesar do grande número de famílias sustentadas 
predominantemente por suas mulheres, e inclusive de alcançarem um nível de 
escolaridade superior aos dos homens da família. 

        É necessário, a fim de se promover uma sociedade mais justa, que o 
poder público, organizações da sociedade civil e acadêmica, empreendam uma 
ampla discussão e publicidade sobre os papéis desempenhados na sociedade 
atual, que se transforma com a modernização tecnológica, com a inserção da 
mulher no mercado de trabalho, mas nas relações domésticas, mantêm-se 
arcaicas e arbitrárias.    
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2.3- CASO 2: A Dinâmica da Violência Doméstica: Uma Análise a Partir 
dos Discursos da Mulher Agredida Pelo Parceiro 

         O artigo abaixo mostra o poder patriarcal que insiste em influenciar as 
famílias, fazendo perdurar a desigualdade entre os gêneros, oprimindo 
meninas e mulheres, em todas as classes sociais. Ressalta ainda a dificuldade 
do agressor em admitir a violência perpetrada, tentando banalizar e minimizar 
as queixas das ofendidas. Destaca ainda o constrangimento e vergonha, que a 
mulher sofre ao ir a delegacia dar queixa, e o medo da reação do parceiro, o 
que faz com que na maioria das vezes, ela desista do seu intento. 

         Afirmam os autores que violência nas relações conjugais, expressa a 
sistemática de autoridade e submissão, onde o afeto e poder convivem juntos, 
e é propiciada pela divisão injusta de papéis, privilégios, direitos e deveres 
dentro do ambiente familiar, sendo que a desigualdade se dá pela diferença de 
gênero. O patrimônio cultural deixado pelo regime patriarcal, próprio dos países 
do Ocidente, e de influência judaico-cristã, propiciou uma rotina de 
relacionamento, onde uma intrincada malha de emoções, em que a 
sexualidade, a reprodução e a socialização, produzem facilmente 
relacionamentos ao mesmo tempo prazerosos e conflitantes. 

          As agressões cometidas pelos maridos companheiros ou conviventes se 
configuram como uma das formas ordinárias de violência contra a mulher, que 
se expõe em maior risco de ser agredida física e sexualmente com quem vive 
maritalmente, do que por um desconhecido.          

         A lei 11.340, sancionada em agosto de 2006, elaborou como violência 
domestica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero, que lhe cause morte ou lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e 
dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade domestica, da família ou em 
qualquer relação intima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido 
com a ofendida, independentemente de coabitação. 

          Em pesquisas realizadas pelo mundo, foi identificado que 10% a 50% 
das mulheres relatam agressões físicas por seus parceiros em alguma parte de 
suas vidas. 

           A violência física vem sempre acompanhada de violência psicológica e 
sexual. Um estudo realizado no Brasil com homens de faixa etária entre quinze 
e sessenta anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, mostrou que 25% dos 
homens, usaram de violência física e 40% usaram de violência psicológica 
contra as mulheres com quem conviviam pelo menos uma vez na vida. 

          As pesquisas realizadas com casais sujeitos de violência são mais 
dificultosas na América Latina complicando as investigações, pela resistência 
dos homens em falar sobre a violência no lar, concentrando assim 
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questionários em torno das mulheres, provavelmente por serem as vitimas 
agredidas, se sentirem mais a vontade em defender os seus direitos, ficando 
assim a verbalização dos homens quanto às agressões acontecidas no lar, 
aquém do necessário para o devido estudo desse fenômeno. 

          Assim objetivamos analisar a violência doméstica por ambas as partes a 
fim de contribuir para o estudo do tema, através de pesquisa descritiva- 
exploratória entrevistando 30 casais entre os meses de 10/2006 a 01/2007. 

   OS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

         Nessa investigação foram encontrados casais com tempo médio de 
duração de relacionamento, de 11 anos, mulheres com média de idade de 36 
anos e homens denunciados com idade média de 40 anos. Quanto a 
escolaridade foram encontrados agentes de todos os níveis, porém 
majoritariamente com ensino fundamental incompleto . 

         Em relação ao mercado de trabalho 79,9 % das mulheres estavam 
inseridas no mercado de trabalho, sendo que somente 16,7 desses números na 
informalidade; um índice que chamou a atenção dos pesquisadores, em geral 
as mulheres agredidas, ou estão desempregadas ou trabalhando na 
informalidade. Ao longo da historia os homens estiveram, em sua maioria, 
inseridos no mercado de trabalho, e de acordo com o Banco Mundial (2003) e a 
Fundacion Escuela de Gerencia Social (2006), quanto maior o nível de renda 
do lar e a escolaridade da mulher, menor o risco de abuso físico, sugerindo que 
as mulheres com autonomia econômica, sofrem menos violência de seus 
parceiros. 

         Segundo o relato de Luciana, apesar de possuir, casa própria e 
independência econômica, precisa emocionalmente do parceiro, o que mostra 
que não são apenas os aspectos econômicos que colocam a mulher em 
contexto de vulnerabilidade, incluindo também a dependência emocional nesta 
situação. 

          Alguns dados demonstram que o procedimento de violência/dependência 
acompanha o casal por vários anos, tendo vários fatores como protagonistas 
entre eles: a dependência econômica, impunidade, medo, constrangimento de 
ter a vida investigada, e a dependência emocional, são circunstancias que 
levam a mulher a desistir da denúncia formal ou de dar prosseguimento a Ação 
Penal. A vergonha de confessar que são agredidas fisicamente pelos parceiros, 
é um dos sentimentos mais embaraçosos. No momento da queixa, onde 
esperam o apoio institucional, o que nem sempre acontece, são recebidas por 
pessoas despreparadas, contribuindo para a retirada da queixa, e a volta da 
convivência com o agressor, com a promessa do fim das agressões, o que 
frequentemente não acontece. 
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         Os homens em sua maioria diminuem e desqualificam o tipo de agressão 
e sua frequência, justificam dizendo que entre casais é normal a violência física 
e verbal e que também são agredidos por elas. Geralmente os homens não se 
conformam, em ter que prestar depoimento na delegacia e tentam fazer 
parecer que foi uma coisa banal, que no final eles se entendem, ou que a 
mulher vai à delegacia com o propósito de benefícios financeiros do parceiro ou 
a posse da casa. 

         Varias contradições foram encontradas nos relatos dos casais, sendo 
que, enquanto a maioria das mulheres relata que são agredidas, os seus 
parceiros ao contrário dizem que não agridem ou raramente o fazem. Não é 
raro, saber de mulheres que fazem uso de medicação, a fim de suportar a 
tristeza, ansiedade e sensação de impotência diante da violência de seu 
relacionamento. 

Como fatores de desencadeamento de violência contra a mulher podem 
enumerar: 

• Ciúme: foi o fator apontado por 50% das mulheres e 23% dos homens 
como o elemento propulsor das situações de violência. 

• Ser contrariado: (o homem) foi o motivo que 30 % das mulheres e 43 % 
dos homens definiram como motivação da agressão. 

• Ingestão de álcool pelo homem: foi a explicação dada por 13 % das 
mulheres e 16 % dos homens. 

• Traição: foi apontada por 3% das mulheres e 10% dos homens como 
motivo da violência 

CIÚME 

 

          Infere-se, portanto que o ciúme foi a causa predominante do aumento da 
tensão entre casais, sendo que a desconfiança do adultério, gerava um 
pretexto para acuar a mulher, e exigir que confirmasse sua suspeitas. Os 
próprios homens afirmaram terem ciúmes da parceira em relação às amigas, 
ex-namorados/maridos, sendo este, a maior causa de brigas e agressões. O 
homem se escusa de sua responsabilidade, ao justificar sua agressão, 
pretendendo parecer que a culpa é de outra pessoa e o inicio da violência não 
de sua responsabilidade. 
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SER CONTRARIADO 

          Para os homens, o motivo principal das agressões, é o ser contrariado 
em suas vontades ou instruções dirigidas à parceira, onde tem na violência o 
meio mais eficiente de ter suas vontades satisfeitas e a submissão almejada. O 
casal se torna então, personagens do jogo prisioneira- carcereiro, em que a 
mulher reclama de ser guiada, dirigida, vigiada, de ter que suportar as cenas de 
ciúmes, mas ao mesmo tempo, se sente protegida e amparada. Onde é 
preferível a estabilidade, mesmo em um relacionamento doente, que se 
aventurar em liberdade. 

          Foram percebidos ainda, casais em que ambos, querem subordinar um 
ao outro, vivendo em um duelo, de quem manda mais, perdendo o homem o 
controle quando se submete a norma social, legitimamente exercida pela 
mulher, sendo o anseio de domínio e de poder sobre o outro, o estopim que 
dispara a violência entre casais, assumindo um entrevistado do sexo 
masculino, que os atos de agressão verbal e física do homem contra a mulher, 
são próprios do homem. 

         Desse modo vimos, que a violência entre casais se expressa 
cotidianamente, como consequência de uma luta de poderes, e nessa luta o 
homem considera-se ofendido na sua autoridade quando contrariado, servindo 
como justificativa para o comportamento violento. 

INGESTÃO DE ALCOOL 

         O papel do álcool na violência doméstica tem várias interpretações, como 
o efeito desinibidor que o seu consumo provoca, e a desculpa social que o 
alcoólatra encontra para o seu comportamento violento. Alguns homens 
alegam que o fato de estarem alcoolizados, pode facilitar a violência, se 
considerando dependentes e doentes, necessitando de tratamento. 

TRAIÇÃO 

          Em relação à traição, os homens demonstraram grandes sentimentos de 
sofrimento, culpa e vergonha, ao relatarem que o motivo da agressão à 
parceira foi a traição. Se sentem humilhados e fracassados, cogitando a perda 
do controle no domínio do lar dos filhos e da esposa, sentimentos que 
reconhecidamente motivam comportamentos agressivos. 

         Sendo um assunto delicado pelos sujeitos masculinos da pesquisa, a 
traição foi pouco mencionada, uma vez que para eles a sociedade recebe 
negativamente a traição feminina, sendo abordado de maneira reticente pelos 
entrevistados sentindo-se constrangidos.   
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2.4 - Resumo Crítico caso 2 

          Ao analisar o artigo acima, podemos inferir que a disputa pelo poder 
dentro das relações maritais é nítida, fazendo com que a convivência seja às 
vezes insuportável para ambos. Casais de todas as idades e instrução se vêm 
às voltas, com todo tipo de violência, vícios e dependência de substâncias e 
um do outro. Quando a mulher é agredida dentro do ambiente doméstico ou 
pelo parceiro, ela dispõe, na maioria das vezes, de instrumentos para sua 
proteção, as Delegacias da Mulher e a Lei 11.340/2006. Porém o 
constrangimento de confessar as agressões físicas e psicológicas, e o precário 
atendimento que recebe do poder estatal favorecem a sua paralisia e a 
contínua convivência com o agressor, na esperança que ele mude seu 
comportamento. Desse modo Deeke et,2009,p.55.  diz: 

A vergonha de expor que são agredidas fisicamente pelo parceiro é 
um dos sentimentos mais constrangedores que as mulheres relatam 
em relação à situação de violência doméstica. Quando denunciam 
seus parceiros, esperam encontrar apoio institucional, o que nem 
sempre acontece. 

         Os homens banalizam as queixas das parceiras, sentem se incomodados 
em prestar depoimento nas delegacias, e aponta como fatores de 
desencadeamento das agressões o ciúme, ingestão de álcool, traição entre 
outros e sentem-se fracassados quando tem que admitir que o motivo da 
violência seja a traição. 

         A dinâmica dos casais deve ser analisada, a fim de se chegar a um 
consenso na divisão de direitos e deveres, onde o respeito mútuo e a boa fé 
sejam princípios fundamentais, com o propósito de se constituir uma sociedade 
mais justa e menos violenta. 
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2.4.1 - CONCLUSÃO DOS ARTIGOS CORRELATOS 

        Vivemos num mundo de avanços tecnológicos e de intolerância 
generalizada, onde os indivíduos anseiam por evolução na ciência, pesquisa 
científica, mas a grande maioria das pessoas, não vem necessidade de 
crescimento e desenvolvimento pessoal contínuo, e perdemos assim a chance 
de contribuir para uma sociedade melhor. 

          O casal seja qual for o seu gênero, forma o núcleo familiar primitivo, pelo 
qual se reproduzem ou adotam filhos, e tem a responsabilidade de formar e 
educar os cidadãos do amanhã. Mas para esse propósito é necessário uma 
família com o mínimo de estrutura emocional, psicológica, de respeito mútuo e 
afeto, pautados na tolerância e no amor ao próximo, e neste contexto não há 
espaço para a violência contra a mulher.  
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 CAPÍTULO 3 - A LEI 11.340/2006 E SUA EFICÁCIA E EFICIÊCIA 
NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

        Fundamentado na teoria apresentada no capítulo I, baseado nos 
conceitos de Lima (2014), e Vicentim (2011), assim como a revisão de 
trabalhos correlatos, apresentados no capitulo II, objetiva-se para o 
encerramento deste trabalho a coleta de dados de Lima (2014). 

        Pretende-se principalmente verificar se a Lei 11340/2006, tem atingido a 
sua eficiência e eficácia na sociedade no combate a violência contra a mulher. 

        Para confirmação e fechamento deste trabalho, será utilizado um recorte 
de dados coletados secundariamente, através de pesquisas publicadas na 
Internet dos institutos e departamentos de pesquisa do assunto no Brasil, 
DIEESE e IBGE, bem como não deve ser desconsiderada a experiência prévia 
da autora no curso deste trabalho. 

       Pretende-se, portanto vislumbrar uma possível solução do problema, 
através da educação da vítima e do agressor, desde a infância, condicionando-
os ao respeito às leis vigentes, à dignidade da pessoa humana, a ética e a não 
discriminação.  

 

3.2 O Nascimento da Lei 11.340/2006 

Os Acordos Internacionais no combate a violência doméstica antes da lei Maria 
da Penha. 

 

         O Brasil é subscritor de vários tratados internacionais que se destina a 
questão dos direitos humanos da mulher. De acordo com Vicentim (2011) 
existem dois tipos de acordos internacionais pactuados pelo governo brasileiro 
com a Comunidade Internacional.  O acordo que cria obrigações jurídicas para 
o pais se refere aos tratados, as convenções, ou atos internacionais, e é 
obrigatório para que se entre em vigor no país, que seja ratificado, inclusive 
para que tenham efeito jurídico e a obrigatoriedade de reconhecer os direitos 
constantes nesses documentos. 

         Já as Conferências internacionais, são acordos que não criam obrigações 
jurídicas, em que os efeitos são mostrados sob a forma de declaração final, 
servindo estas, como forma de unanimidade sobre o assunto debatido e cada 
país tem o compromisso de declarar como irá colocar em prática os 
fundamentos aprovados pela conferência como parte de Políticas Públicas, são 
compromissos políticos. 
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          A autora enfatiza que, contra a violência sobre o gênero feminino, o 
primeiro avanço brasileiro foi a autenticação da Convenção sobre a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra a mulher- CEDAW(Vicentim,2011) 
em 1º de fevereiro de 1984; com a ponderação de alguns artigos. Já em 1994, 
o Brasil retirou as reservas, tendo em vista o manifestado na Constituição 
Federal de 1988 da igualdade entre homens e mulheres em especial na 
relação marital. 

          De acordo com o Preâmbulo da Convenção, os Estados-Partes 
chegaram a um consenso entre os países participantes, da necessidade de 
acabar com a desigualdade entre homens e mulheres ao assinalar que: 

 

“a participação máxima da mulher em igualdade de condições com o 
homem, em todos os campos, é indispensável para o 
desenvolvimento pleno e completo de um país, para o bem estar do 
mundo e para a causa da paz”. Vicentim, 2011, p.212. 

 

          Temos então a constatação do problema e a urgência em resolvê-lo, 
afim de que seja possível a um país, o seu pleno desenvolvimento e da busca 
da paz para o mundo como um todo. 

 Mas o compromisso maior foi que: 

“a discriminação contra a mulher viola os princípios de igualdade de 
direitos e do respeito à dignidade humana, dificulta a participação da 
mulher nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, 
econômica, e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento 
do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno 
desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço 
a seu pais e a humanidade”.Vicentim 2011,p.212. 

 

         O desrespeito à dignidade humana da mulher obsta a sua a participação 
ativa nos vários contextos da sociedade, causando prejuízos ao seu 
desenvolvimento pessoal, da sua comunidade e de seu país.  A Convenção de 
Belém do Pará, segundo Vicentim (2011), ficou conhecida como: a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher 
trata-se do segundo passo, nessa luta que foi adotada pela OEA em 
06/06/1994, e foi legitimada pelo Brasil em 27/11/1995 assinalando que: 

“A violência contra a mulher constitui uma violação aos direitos uma 
violação aos direitos humanos e as liberdades fundamentais, de 
forma a limitar total ou parcialmente o reconhecimento, gozo e 
exercício de tais direitos e liberdades” Vicentim2011, P.212 
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         Reforça ainda a autora, que a violência contra a mulher agride a 
dignidade humana e vem de um histórico de opressão e desigualdade entre 
homens e mulheres, encerrando que a adoção de uma Convenção para 
prevenir, punir e erradicar, todos os tipos de violência contra a mulher no 
âmbito da Organização dos Estados Americanos contribuirão positivamente por 
tutelar os direitos das mulheres e fulminar com as circunstâncias de violência 
que possa sofrer. 

 

 

OUTROS AVANÇOS IMPORTANTES 

 

     Em 28/06/2002, foi ratificado o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher que deu 
expectativas de denúncias individuais a serem sujeitadas ao comitê. 

 

 

Art.2 “As comunicações podem ser apresentadas por indivíduos ou 
grupos de indivíduos, que se encontrem sob a jurisdição do Estado-
Parte e alguém que seja vitima de violação de quaisquer dos direitos 
estabelecidos na convenção por aquele Estado - Parte, ou em nome 
desses indivíduos”.Vicentim, 2011,P.213. 

 

         Esse artifício a mais, ratificado pelo Brasil veio somado ao sistema de 
fiscalização dos estados membros, facilitando a tomada de decisões e adoções 
de medidas contra países que são signatários aos tratados internacionais e que 
estejam complacentes com os casos de discriminação e violência contra a 
mulher. Foi esse o expediente usado pela Sra. Maria da Penha Maia 
Fernandes para comunicação do seu caso, deixando transparecer ao mundo o 
moroso processo judicial brasileiro. 

        Já o artigo 46.1 da convenção Internacional Americana de Direitos 
Humanos é necessário o exaurimento dos recursos internos da jurisdição do 
Estado-Parte para que uma ação seja recebida durante a Comissão. Prevendo 
ainda em seu artigo 46.2.c que no caso de demora injustificada de decisão 
interna, essa disposição não será aplicada. (Vicentim, 2011). 
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3.2 O caminho percorrido pelo Caso Maria da Penha na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos 

         A comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma denúncia 
com base nos artigos 44 e 46 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos que preveem o seguinte: 

“Artigo 44º- Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-
governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados 
membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que 
contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por 
um Estado Parte.”Vicentim,p.217. 

 

O artigo 46 enumera as hipóteses para em que uma petição ou comunicação 
seja admitida pela Comissão: 

a) “Que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição 
interna, de acordo com os princípios de Direito Internacional 
geralmente reconhecidos; 
 

b) Que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data 
em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido 
notificado da decisão definitiva; 

c) Que a matéria da petição ou comunicação não esteja presente de 
outro processo de solução internacional; 

 

d) “Que no caso do artigo 44º, a petição contenha o nome, a 
nacionalidade, a profissão, o domicilio e a assinatura da pessoa ou 
pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a 
petição.”Vicentim, 2011,p.218. 

 

 

          Segundo Vicentim (2011), o casamento da Sra. Maria da Penha e o Sr. 
Heredia Viveiros foi marcado por constantes agressões e ela temia pedir a 
separação, por causas das ameaças sofridas. Porém na primeira tentativa de 
homicídio, ficou paraplégica quando seu marido atirou em suas costas, sendo 
que na segunda tentativa, duas semanas depois, ele tentou eletrocutá-la 
durante o banho. 

         Ainda segundo Vicentim, (2011) apud Fernandes, 1994:29-30, a vítima se 
separou do marido após a segunda tentativa de homicídio e de acordo com as 
testemunhas do caso, o Sr. Heredia, agia de maneira pensada tentando 
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convencê-la a fazer um seguro de vida beneficiando-o, e passar o recibo de um 
carro, sem comprador.  

         De acordo com o autor, o caso Maria da Penha, que foi iniciado em 
agosto de 1998, teve sua morosidade constatada por parte da justiça, pois se 
passaram 15 anos sem que tivesse uma decisão final. Apesar de as 
investigações judiciais terem se iniciado dias depois da violência sofrida em 
seis de junho de mil novecentos e oitenta e três (06/06/1983), onde foram 
colhidos os depoimentos que afirmavam a autoria do crime por parte de seu 
marido, porém o mesmo afirmou que os disparos foram efetuados por ladrões 
que tinham intenção de adentrar a casa do casal. Mesmo sendo encontrada 
uma arma espingarda em sua casa, o Sr. Heredia afirmou que não possuía 
armas de fogo, e após análises na arma, estas mostraram que foi usada no 
crime. Com base nas provas, o Ministério Público apresentou denúncia contra 
o Sr. Heredia Viveiros em vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (28/09/1984) na 1º Vara Criminal de Fortaleza estado do Ceará. 
(VICENTIM, 2014). 

        Destaca o autor que apesar da robustez da acusação e provas, o caso 
demorou 8 ( oito) anos para chegar a uma decisão final, por um júri, que foi 
pronunciada em 04//05/1991, onde o réu foi sentenciado a 15 anos de prisão, 
por tentativa de homicídio, que foram atenuados para 10 anos, por ser réu 
primário. No mesmo dia a defesa entrou com recurso de apelação, que foi 
considerado intempestivo, pois deveria ter sido impetrado durante o processo 
segundo o artigo 479 do CPP vigente à época. Depois de três anos em 
04/05/1995, o Tribunal aceitou a apelação fora do prazo, fundamentando - se 
na alegação da defesa de que houve falhas na criação dos quesitos aos 
jurados, anulando a decisão do júri. 

          Vicentim (2011) conta em 15/03/196, o Sr. Viveiros sofreu uma sentença 
penal condenatória de 10 anos e seis meses de prisão em um segundo júri , 
contudo, o Tribunal aceitou uma nova apelação, com o argumento de que o réu 
foi julgado sem considerar as provas dos autos e em 20/08/1998, quando da 
apresentação da petição a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,  o 
caso ainda não havia sido decidido. Em 01/091998 a Comissão iniciou a 
tramitação do caso, sendo que a primeira comunicação com o Estado brasileiro 
foi em outubro do mesmo ano, onde foram pedidas informações sobre o caso, 
repisado em 04/08/1999, e com o silêncio do governo brasileiro a Comissão 
julgou verdadeiros os fatos relatados. Já em 07/08/2000, foi iniciado um 
processo de resolução amigável que, porém não obteve êxito.  A comissão 
diante da não resolução do caso passou a analisar os documentos anexados, e 
decidiu pela análise do mérito. 

Assinala Vicentim (2011), que: 
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“A Comissão considerou para tanto, que as decisões judiciais internas 
brasileiras apresentaram ineficácia, negligencia ou omissão por parte 
das autoridades judiciais e uma demora injustificada no julgamento de 
um acusado, bem como põem em risco definitivo a possibilidade de 
punir o acusado e indenizar a vítima, pela possível prescrição do 
delito. Demonstram que o Estado não foi capaz de organizar sua 
estrutura para garantir esses direitos.” Vicentim, 2011 p.221. 

 

         Já em 13/03/2001, segundo o autor, foi enviado ao Estado brasileiro um 
relatório final com prazo de um mês para o cumprimento das recomendações e 
que mais uma vez teve o prazo vencido sem resposta brasileira, o que fez com 
que a Comissão tornasse publico o relatório, que foi incluído no Relatório Anual 
à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 2000, 
que dentre as recomendações citou “a necessidade de uma reforma que evite 
a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito á violência 
contra mulheres no Brasil.” (VICENTIM, 2011). 

         Em suma, podemos concluir que, a apresentação da petição da Sra. 
Maria da Penha Fernandes, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
foi de fundamental importância para a demonstração de eficácia deste 
instrumento internacional, diante do lapso do Estado brasileiro e sua legislação 
interna.  

        Segundo Vicentim (2011) a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos julgou que a legislação brasileira não foi eficaz para julgar e punir um 
réu em um caso de violência contra a mulher no ambiente doméstico, diante 
desse fato passaremos agora a analisar os institutos - eficiência e eficácia - 
bem como os seus efeitos na Lei 11340/2006. 

 

 

Eficiência 

 

       Em primeiro lugar iremos conceituar eficiência em sentido comum, 
segundo Alvim, 2017: 

“Eficiência é definida como ação, força, virtude de produzir um efeito; eficaz 
como que produz o efeito desejado; que dá bom resultado; que age com 
eficiência.” 

E em seu sentido filosófico o mesmo autor leciona que: 
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“Como uma virtude, pois se trata de ação que produz o efeito 
desejado e especificamente em nossa ciência, quando nos referimos 
á ciência do Direito, trata-se de ciência social que deve produzir o 
efeito desejado no meio social, o efeito desejado na convivência entre 
os homens e esse efeito desejado deve ser aquele que produz um 
bem, em sua forma mais abstrata.” Alvim, 2017, p.12. 

 

        Já conforme o pensamento de André Lalande, apud, Alvim (2017), 
eficiência diz respeito a: 

“Característica daquilo que é eficiente; eficiente à causa que produz o seu 
efeito transformando-se nele parcialmente ou totalmente.” 

 

        Eficiência, portanto para os autores, conceitua-se como uma ação que 
resulta em bom resultado, que o seu efeito transparece e deve produzir 
resultados eficientes e benéficos no meio social e na convivência entre os 
homens.  

A nossa Carta Magna de 1988, em seu artigo 37, caput, reza que: 

“A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência”. Portanto 
eficiência é um princípio consolidado pela C. F. de 1988 e precisa ser 
observado na administração pública, bem como na legislação 
brasileira. Alvim, 2017, p.12. 

Eficácia 

 

 Gagliano e Pamplona 2013, p.103-104, conceituam eficácia como: 

“A qualidade da norma que se refere á aptidão para a produção 
concreta de efeitos.” 

E que pode ser dividida em: 

a) Eficácia social: produção concreta de efeitos, porque presentes as 
condições fáticas exigíveis para o seu cumprimento. 
 

b) Eficácia técnica: produção de efeitos porque presentes as condições 
tecnonormativas exigíveis para a sua aplicação “ 

         Existem para o autor, conceitos que podem aferir o grau de eficácia no 
sentido técnico, que podem ser nominadas como funções eficaciais, que para o 
este estudo, o que concerne citar são as seguintes: 
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a-Função de bloqueio: é o caso das normas  que visam impedir ou 
cercear a ocorrência de comportamentos contrários a seu preceito, 
como por exemplo, em regra as normas punitivas e proibitivas. 

b-Função de programa: que é o caso de normas que visam á 
realização de um objetivo do legislador. Observam um interesse 
publico relevante.” Gagliano e Pamplona, 2013,p.105. 

 

          Já para que no caso concreto, seja atingida a sua função eficacial, a 
norma pode necessitar ou não de outras normas, que podem ser: 

a) Norma de eficácia plena, quando sua função eficacial não necessita de 
outras normas para que seja concretizada; 
 

b) Normas de eficácia limitada, que precisa de outras normas para produzir 
efeitos no caso concreto; 

c) Normas de eficácia contida, que será plena enquanto não sobrevier 
limitação material; 
 

        Incumbe também citar o vigor ou força normativa, que deve vincular os 
indivíduos á obrigação de cumprimento da norma. Gagliano e Pamplona, 
(2013). 

 

         Conclui - se, portanto, de acordo com as definições dos autores, que uma 
norma que produz o efeito desejado, entre os homens, é eficiente como ação, e 
força cogente, enquanto ciência social produz os efeitos desejados no meio 
social, e tem aptidão para a produção concreta de efeitos, diz-se que ela é 
eficiente e eficaz, mesmo que para isso dependa de regulamentação posterior. 

 

Passados os conceitos de eficiência e eficácia, analisa-se a Lei 11340/206, a 
partir do seu título III. 

3.4 DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado 
de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, 
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; 
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II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou 
etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização 
de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 
dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores 
éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis 
estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e 
familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o, 
no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição 
Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado 
para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à 
Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas 
ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e 
dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou 
outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos 
governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, 
tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da 
violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da 
Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais 
pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às 
questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem 
valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana 
com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de 
ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade 
de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Lima, 2014, p.898. 

 

        Os artigos supracitados da Lei 11.340/2006 são um exemplo 
clássico, de lei de eficácia limitada que precisam de outras normas, para 
produzir efeitos no caso concreto, ficando a mercê da discricionariedade 
do legislador, isto é, da liberdade de ação da administração pública 
dentro dos limites estabelecidos na lei. 

        Ao discursar sobre as medidas integradas de prevenção constantes na Lei 
11.340/2006, o autor argumenta que: 
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“E isso porque o vetor tido pela própria Lei como preventivo limitou-se 
a enumerar políticas públicas cuja implementação ficou relegada a 
critério discricionário do Poder Executivo (Lei 11.340/06, art. 8º), ao 
passo que o vetor de assistência (art. 9º), do mesmo modo, depende 
do incremento dos serviços de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação por parte dos Poderes 
Executivo e Legislativo.” Pires, 2011, p.143. 

          Essas medidas de eficácia limitada seriam de grande valia no suporte à 
mulher em seu cotidiano, favorecendo o enfrentamento à violência contra a 
mulher tutelado pela Lei Maria da Penha. 

3.5 ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR 

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os 
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 
Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 
Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso. 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher 
em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de 
programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e 
psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, 
integrante da administração direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o 
afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do 
desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de 
contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos 
casos de violência sexual. Lima, 2014, p.899. 

O artigo 9º da Lei 11.340/2006 se refere à assistência social que deveria 
ser dispensada a mulher garantindo-lhe o sustento mínimo a manutenção do 
seu trabalho ou emprego ou afastamento dele, para garantia da sua integridade 
física e psicológica. 

Sobre esse artigo da Lei Maria da Penha, Pires, (2011) apud Campos, 
2008, p. 253-255. Comenta que: 
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“Como dito, a maior parte da Lei se compõe de normas-mandados 

voltadas para o Poder Público, em exemplo de concretização de 

política criminal extrapenal, isto é, as medidas per se não constituem 

pena nem crimes, mas sim mecanismos alternativos à exacerbação 

de penas e à criminalização de condutas. Ao contrário da tendência 

punitivista puramente simbólica e seletiva reinante no parlamento 

brasileiro, a Lei Maria da Penha criou mecanismos efetivos (que não 

são penas, dentre os quais se destacam as medidas protetivas) que 

não oneram de forma total a liberdade do ofensor e ao mesmo 

tempo tutelam com eficiência bens jurídicos de titularidade da 

mulher.” Pires, 2011, p.144. 

 

         Essas medidas que são voltadas para o próprio Estado cumprir, não se 
referem a delitos ou penas, mas sim ferramentas efetivas que não prejudicam a 
liberdade do autor do crime de violência doméstica e ao mesmo tempo 
protegem a mulher em seus bens jurídicos.  

3-6 DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar 
conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências 
legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao 
descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras 
providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando 
de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao 
Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes 
para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a 
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio 
familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e 
os serviços disponíveis. 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade 
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policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem 
prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a 
representação a termo, se apresentada; 

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento 
do fato e de suas circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da 
ofendida e requisitar outros exames periciais necessários; 

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos 
sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de 
mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra 
ele; 

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao 
juiz e ao Ministério Público. 

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela 
autoridade policial e deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas 
solicitadas pela ofendida. 

§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido 
no § 1o o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos 
disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou 
prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 
Lima, 2014, p.899 e 900. 

 

 

          Lima (2014) considera que, mais precisamente no artigo 12º da Lei 
11340/2006, encontramos um número considerável de ações que devem ser 
tomadas pela autoridade policial, assim que tomar conhecimento de uma 
suposta violência contra a mulher. É um rol exemplificativo, isto é podem ser 
adotadas, outras providências que sejam pertinentes ao caso, sendo que 
algumas são coercitivas, como exemplos, a oitiva da vítima, a lavratura do 
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boletim de ocorrência e da representação levada a termo, porém são 
acionadas dependendo do caso concreto, ficando a critério da autoridade 
policial. Exemplo: se o delito não deixar marcas, não ha precisão de ser 
realizado o exame de corpo de delito. 

           Dentre os procedimentos de competência da autoridade policial 
podemos destacar, segundo o autor: 

Artigo 12, I da Lei 11340/2006: 

           Se possível à autoridade policial, deve ouvir a vítima, procedendo com 
cautela este depoimento, devido a sua ligação afetiva e emocional com o 
crime, mas ao mesmo tempo, como tem o objetivo na resolução do caso, seu 
relato é relevante na obtenção de provas, ajudando no sucesso das 
investigações. Principalmente no que tange aos delitos perpetrados com 
violência domestica, que ficam ocultados pelas paredes. As informações 
prestadas pela vítima são de grande valia para o livre convencimento do juiz 
acerca do caso, somados as provas constantes nos autos, como por exemplo, 
exame de corpo de delito comprovando as agressões denunciadas. (LIMA, 
2014). 

         O autor ainda ressalta que, fundamentado no artigo 201 § 1º do CPP, 
usado subsidiariamente à Lei 11340/2006, quando a mulher é intimada para 
depoimento e esta não comparece, pode ser determinada sua condução 
coercitiva, com exceção dos delitos que sejam de Ação Pública Privada ou 
Pública Condicionada à representação da vitima. 

Artigo 12, II da Lei 11340/2006: 

         De acordo com esse artigo e a discricionariedade da policia judiciária, 
esta deve, a fim de esclarecer os fatos e seus pormenores coletar todas as 
provas pertinentes ao caso concreto. 

 

Artigo 12, III da Lei 11340/2006: 

           Consoante este artigo, terá o prazo de 48 horas para enviar ao juiz da 
causa requerimento em separado com a solicitação da ofendida para a 
concessão das medidas protetivas de urgência, devendo ser formulado por 
escrito pela autoridade com os seguintes requisitos: 

a) Qualificação da ofendida e do agressor; 
b) Nome e idade dos dependentes; 
c) Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela 

vítima; 
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d) Cópia do boletim de ocorrência bem como todos os documentos em 
posse da vítima. (LIMA, 2014). 
 

           Artigo 12, IV da Lei 11340/2006, neste artigo Lima (2014), nos fala sobre 
o exame pericial e de corpo de delito, que está entre as providências a serem 
tomadas pela autoridade policial, que estão de acordo com o que consta no 
artigo 158 do CPP, que orienta que deixando marcas ou vestígios a agressão, 
é primordial o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo ser 
substituído pela confissão do acusado. O inciso V do mesmo artigo, em 
consonância com o CPP, onde se fala do Interrogatório e das provas, a 
autoridade policial deve ouvir o agressor e as testemunhas, devendo ser 
tomado a termo e assinado pelas testemunhas que ouviram a leitura. Pode ser 
admitido, mas não é obrigatória a presença do advogado do autor pela 
natureza inquisitorial do Inquérito Policial. 

         Nos incisos VI e VII o autor nos ensina, que a autoridade policial deve 
requisitar que o agressor seja identificado e que seja juntada aos autos, sua 
folha de antecedentes, indicando mandados de prisão e registro de ocorrências 
policiais contra o autor. Estando incluída também nos seus deveres, nos casos 
de violência contra a mulher, a remessa dos autos o Juizado competente e ao 
Ministério Público, no prazo de 24 horas, em linha com o artigo 10 caput do 
CPP, onde se dita que o Inquérito Policial deve ser consumado no prazo de 10 
dias se o réu estiver preso, e de 30 dias se o réu estiver solto. 

          A fim de que a morosidade não infectasse também a Lei Maria da Penha, 
o legislador se precaveu em criar um juizado de violência domestica e familiar 
contra a mulher, devendo ser criados pelos estados, cabendo a Lei de 
Organização Judiciária, do ente local regulamentar a matéria, sendo que 
nesses juizados, serão julgados quaisquer crimes praticados no âmbito de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que as ações cíveis 
regidas por esta lei no artigo 15º, I a III, a ofendida pode optar por escolher 
uma das hipóteses de seus incisos, a saber: I- do seu domicilio ou residência; 
II- do lugar do fato em que se baseou a demanda; III- domicilio do agressor. 
Lima, (2014). 

         O autor observa que quanto ao tipo da Ação Penal que prevaleceria 
quanto aos crimes perpetrados contra a mulher no âmbito familiar, o Supremo 
Tribunal Federal pacificou a controvérsia ao julgar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.424, dando interpretação conforme a Constituição 
Federal /1988 aos artigos 12, I, 16 e 41 da Lei 11340/2006 para ratificar a 
natureza Incondicionada da Ação Penal nos casos de lesão corporal leve e/ ou 
culposa em se tratando de violência contra a mulher regida pela referida lei. No 
julgamento do STF foi importante a consideração de dados estatísticos que 
mostram que na grande parte dos casos de violência contra a mulher, ela 
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decide em não representar ou por retratar a representação, por imposição do 
agressor, e com isso o agressor continuaria o seus atos de violência ou até 
praticaria de forma mais violenta. Lima, (2014). 

           Então o autor conclui que independente da pena prevista não se aplica o 
dispositivo da Lei 9.099/95, de forma que as lesões corporais, mesmo que de 
natureza leve ou culposa perpetradas contra a mulher no ambiente doméstico, 
a Ação Penal deverá ser Incondicionada a representação da vítima, mas em 
relação ao artigo 16º da Lei Maria da Penha o STF concluiu que os crimes 
contra a honra como os do (CP art. 147parágrafo único) resiste à necessidade 
de representação da vítima.  

          Lima (2014) nos revela o grande desafio da Lei 11340/2006, que é a 
retratação da representação nos crimes de violência doméstica, que deve 
vigorar o principio da oportunidade ou da conveniência, prevalecendo que a 
ofendida ou seu representante legal pode escolher pela representação ou não, 
porém que esta tem um prazo para acontecer, que é até o oferecimento da 
denúncia, o que pode acontecer inclusive para o crime de estupro. (CP, art. 
225, caput) 

 

         Contudo em sentido contrário, o autor assinala que, a retratação à 
representação nos crimes praticados com violência domestica e familiar contra 
a mulher, tem a possibilidade de ser efetuada diante da autoridade policial do 
Ministério Público, mas só produzirá seus efeitos, quando confirmada diante do 
juiz, e como o principio da convivência ou oportunidade, é o que está em vigor 
em relação à representação, o magistrado ou o M.P. não poderão fazer mais 
nada principalmente se a vitima demonstrar a intenção de se reconciliar com o 
agressor, mas em relação ao momento em que pode ser considerada essa 
retratação, essa só pode ser intentada até o recebimento da peça acusatória, 
em audiência exclusivamente para este fim, com a confirmação da presença do 
juiz e oitiva da M.P Lima, (2014). 

Outro avanço da lei Maria da Penha  

          Salienta Lima (2014) que antes da Lei Maria da Penha, a violência contra 
a mulher era medida em consonância com o valor da pena em multa ou com o 
número de cestas básicas em que o autor havia sido condenado, o que se 
tornou uma situação aviltante, onde todos os tipos de agressão citados 
anteriormente eram apenados com mero pagamento de algum valor em 
dinheiro. Com o objetivo de sanar essa injustiça vexatória para as mulheres 
brasileiras, o art. 17 da lei 11.340/2006, dispõe que é proibido à aplicação de 
penas de cesta básica ou diversa, que sancione apenas com o adimplemento 
de pagamento em dinheiro, podendo em sentido oposto, cumular o emprego de 
pena privativa de liberdade ou que restringem direitos, com a pena de multa em 
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pecúnia, já que o art. 17 proíbe apenas a opção do pagamento como pena 
alternativa para os crimes praticados com violência contra a mulher. 

 

3.7 Das medidas Protetivas de Urgência. 

Artigos 18 e 19 Lei 11.340/2006 

         Quanto aos artigos supracitados, o autor assinala que foram criados para 
refrear e acautelar a violência contra a mulher, principalmente sua reinteração 
após a queixa na delegacia que podem ser em beneficio da ofendida, nos 
artigos 23 a 24 e em relação ao autor da violência no artigo 22.   Trata-se de 
um rol exemplificativo, devido à expressão “entre outras”, constantes nos 
artigos 22, 23,24, que podem inclusive serem disponibilizadas com o objetivo 
de reprimir a violência doméstica e familiar em desfavor da criança, 
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. (Lima, 2014) 

        Em relação à natureza jurídica, as medidas protetivas de urgência são 
consideradas como medidas cautelares, necessárias à efetividade do 
processo, porque durante o tramite da Ação Penal, é muito frequente as 
circunstâncias em que as medidas são primordiais, tanto para a investigação 
do crime e futura punição a tutela da vitima, que por vezes sofre o risco de ser 
agredida novamente, ou a indenização pela violência sofrida. (Lima, 2014) 

         Falando ainda, sobre as medidas protetivas de urgência, as tais não 
nunca serão firmadas automaticamente a execução de algum crime contra a 
mulher, ficando presa a presença do “jumus comissi delicti” e do “periculum 

libertatis”, indícios de autoria e a certeza do crime (materialidade), e a 
existência de perigo causado pela liberdade do suspeito, respectivamente. 
Cumpre destacar que o pedido de decretação de medida cautelar poderá ser 
conferido pelo magistrado, a pedido do M.P. ou da ofendida. LIMA (2014) 

        Já o artigo 20 da Lei Maria Penha, e o art. 313, III do C.P.P., são os 
artifícios permitidos de serem usados no caso das medidas protetivas não 
surtirem efeitos coercitivos contra o agressor, incluídos os dos artigos 19 §§ 2º 
e 3º da Lei Maria da Penha, onde medidas protetivas poderão der trocadas em 
qualquer prazo, conquanto, os direitos tutelados forem prejudicados ou 
maculados, sendo possível a liberação de novas medidas ou reanálise 
daquelas já oferecidas. Lima (2014) 

        Dentre as medidas protetivas de urgências que obrigam o agressor 
podemos destacar: 

        Segundo o autor, o objetivo das medidas protetivas, que obrigam o 
agressor, se faz necessário à efetiva proteção da vitima, onde a suspensão da 
posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, proibição de 
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aproximação da ofendida, entre outras, a protegem da presença do agressor, 
proporcionado a vitima, maior dignidade no curso da persecução penal. A 
inferência de que o autor da agressão tem fácil acesso a uma arma de fogo, 
pode se concluir que a integridade física da mulher está em risco. 

         Já em relação ao afastamento do lar, onde a convivência fica prejudicada 
pelos vários tipos de violência, incluindo ameaças inclusive à família da vítima, 
se faz necessário à retirada compulsória e proibição e contato com a agredida, 
sua família e testemunhas. Identificamos no artigo 22º, IV, da Lei 11.340/2006, 
que a restrição de visitas aos dependentes menores, pois não é raro que 
estejam presentes no momento das agressões, podendo ser limitadas as 
visitas, em outro local diferente do domicilio da ofendida, de forma 
supervisionada, sendo que a palavra suspensão constante no inciso IV do art. 
22º da Lei 11.340/2006, é usado sob a definição de restrição momentânea do 
direito de visitas, permanecendo somente enquanto houver indícios de 
continuidade da violência familiar, Sendo que a necessidade de prestação de 
alimentos deve ser considerada de acordo com o artigo 1694º $ 1º do Código 
Civil. (LIMA 2014). 

         Os artigos 23 e 24 da Lei 11.340/2006 mostram um rol taxativo, de ações 
tutelares de urgência à agredida, que devem ser concebidos e incentivados no 
limite de suas competências, pela União, Distrito Federal, Estados e 
Municípios: 

 

 3.7 DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA À OFENDIDA 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de 
outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa 
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus 
dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo 
dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade 
conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: 

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor 
à ofendida; 
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II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos 
de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo 
expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 
agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, 
por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida. 

Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente 
para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo. Lima, 2014, 
p.898. 

 

 

         O autor destaca que nesses artigos, o legislador procurou criar 
mecanismos que possam atender a mulher imediatamente após a agressão, 
destarte teceremos alguns comentários sobre os capítulos:  
 
         Centro de atendimentos integral e multidisciplinar, para as mulheres e 
seus dependentes, em situação de violência doméstica casas-abrigos a fim de 
protegê-los da violência. Quando o agressor for obrigatoriamente afastado da 
residência da vítima, a ofendida será reconduzida ao seu domicílio, podendo 
ser utilizado também o instituto da separação de corpos (LIMA, 2014). 
 
         Nos crimes contra o patrimônio da ofendida, poderá ser determinada pelo 
juiz, a restituição dos bens, a proibição temporária para compra, venda e 
locação de propriedade em comum, revogação das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor e a caução provisória mediante depósito judicial, 
medidas essas que visam a tutela do patrimônio e bens da sociedade conjugal 
ou particular da mulher, inclusive o juiz pode determinar a sua restituição 
imediata quando se tratar de bens de uso pessoal e/ou instrumentos de 
trabalho. (LIMA, 2014) 
 
         Cabe ainda destacar como medidas importantes constantes na Lei Maria 
da Penha tais como: 
 
         A admissibilidade de prisão preventiva, para garantir as medidas 
protetivas de urgência, que a Lei Maria da Penha acrescentou ao art. 313 do 
CPP; 
 
          A agravante na hipótese de violência contra a mulher de acordo com o 
art. 43 da Lei 11340/06, que deu nova redação ao art. 61, II, alínea “f” do 
Código Penal, quando o agente se vale do abuso de autoridade e se aproveita 
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das relações domésticas e de coabitação com a ofendida, para a prática 
reinterada de crimes contra a mulher; 
 
          A Lei Maria da Penha, ainda fez com que os crimes de lesão corporal 
grave (CP, art. 129§ 1º), gravíssima (CP art. 129 § 2º), ou seguida de morte 
(CP, art. 129§ 3º), praticados no âmbito da violência doméstica, a pena 
aumentasse em um terço, nos termos do art. 129 § 10 do Código Penal. (LIMA, 
2014) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         A discussão da sociedade sobre a violência doméstica é importante pra 
conscientizar a mulher e sua família sobre o problema. A desigualdade entre 
homens e mulheres se dá pela diferença de gênero onde os papeis são 
divididos injustamente, e onde o afeto e o poder convivem juntos. 

       Neste estudo pode-se inferir que, a violência contra a mulher está em 
todos os níveis da sociedade, mas se perpetua nas camadas mais pobres, se 
esta não conta com apoio do poder público, para sair dessa situação vexatória 
de violência e discriminação. Para que, a Lei Maria da Penha seja eficiente é 
preciso, que as políticas públicas sociais deem condições para um atendimento 
eficaz, às mulheres agredidas. 

        No próprio texto da Lei 11.340/2006, nos foi permitido visualizar, 
principalmente nos artigos 8 e 9, que tem como titulo- Das Medidas Integradas 
de Prevenção- ferramentas que se colocadas em prática, seriam de grande 
valia no combate a violência doméstica, onde o legislador outorgou Leis 
extrapenais, para que o próprio Estado, na figura dos seus entes, as cumpram 
no sentido de realmente, salvaguardar a mulher, de todos os tipos de violência 
que possa sofrer no ambiente doméstico. 

Ao final da pesquisa, pode se chegar à conclusão, de que a Lei 11.340/2006, 
como letra fria e abstrata, tem a intenção de ser eficiente e eficaz, contudo 
necessita de que os governantes com vontade politica e a cobrança ferrenha 
da sociedade a façam chegar ao objetivo que o legislador intencionou para ela. 

         Durante a pesquisa, a dificuldade encontrada, foi a escassez de trabalhos 
sobre o tema.  

         A discussão sobre a violência contra a mulher, não pode se exaurir, mas 
sim, se tornar um debate constante da sociedade e para tanto se sugere como 
trabalhos futuros os temas: Causas e Consequências da violência contra a 
mulher, Políticas Públicas na Reestruturação da Dignidade da Mulher que 
Sofre Violência Doméstica. 
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