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RESUMO 
 
 

A lei Maria da penha tem o objetivo de resguardar e amparar as mulheres, para 
protegê-las de todos os tipos de violência através de ações que impeçam a violência 
de gênero.As políticas públicas implantadas visam o combate da violência doméstica 
contra a mulher, melhorando os serviços especializados.O trabalho aqui 
apresentado pretende analisar a discussão sobre a Lei Maria da Penha , no contexto 
da realidade social contemporâneo .A Lei Maria da Penha pretende em suma adotar 
políticas públicas para dar suporte para a vítima, o agressor e seus dependentes. A 
metodologia empregada foi  a pesquisa bibliográfica, através de leituras e análises 
críticas, em artigos  que discutem sobre o tema. A violência doméstica deve ser 
erradicada da sociedade. Contudo, mesmo com todas as ações implantadas pelas 
políticas públicas, e implantação da Lei Maria da Penha, ainda é necessário medidas 
que façam essa Lei ser realmente eficaz, para alcançar esse objetivo, a sociedade 
deve se unir , comunidades, polícia, poder judiciário e governos com o objetivo de 
proporcionar a mulher melhores condições de vida e dignidade. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Purpose of the Maria da Penha law is to protect and protect women, to protect them 
from all types of violence through actions that prevent gender violence. Public 
policies are aimed at combating domestic violence against women, improving The 
work presented here intends to analyze the discussion about the Maria da Penha 
Law in the context of contemporary social reality. The Maria da Penha Law intends in 
short to adopt public policies to support the victim, the aggressor and their 
dependents. The methodology used was the bibliographical research, through 
readings and critical analyzes, in articles that discuss on the subject. Domestic 
violence must be eradicated from society. However, even with all the actions 
implemented by the public policies, and the implementation of the Maria da Penha 
Law, measures are still needed to make this Law truly effective, to achieve this goal, 
society must unite, communities, police, judiciary and governments with the aim of 
providing women with better living conditions and dignity. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Violence, woman, public policies. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



9 

 

 
 
 
 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO………………………………………………………………10   

   1.1Objetivos...............................................................................................12 

   1.2     Metodologia......................................................................................13 

2.   REVISÃO DE LITERATURA………………………………………………14 

   2.1 Histórico e definição da violência doméstica  ..................................... 14 

   2.2 O ciclo da violência doméstica  ….........................................................18 

   2.3 Das formas de violência doméstica familiar  .........................................20 

   2.4 A Lei Maria da Penha   …………………..............................................  24 

     

3.   CONSIDERAÇÕES FINAIS………………………………………...............38 

4.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………….....39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

         Ao longo dos séculos foi repassada para a mulher a noção de que ela 

necessita ser protegida, ao homem porém, foi transmitido que ele deve ser o 

protetor.Esse conceito perdura a muitos anos.Da mesma maneira que transmitiram 

para  a mulher que ela deve ser apenas dona de casa, mãe esposa, fazendo dela 

refém da realidade social a que ela faz parte, ao homem foi dada a função  de fazer 

o trabalho externo para sustentar a família. 

         Nesse sentido, foi criada a condição social dos homens e das mulheres. A 

mulher passou a submeter--se a vontade do homem, sentindo-se inferior. Assim 

nasceu a violência doméstica. 

A violência doméstica contra a mulher, é um problema que está inserida em todas as 

classes sociais.O sistema patriarcal se reproduz até hoje, e se adequa ao momento 

histórico atual. 

         Dos movimentos feministas e os movimentos internacionais, nasceram 

acordos e tratados para proteger as mulheres, já que a sociedade não dava conta 

em coibir o problema da violência doméstica contra a mulher. 

         A Lei nº 11.340/06 mais conhecida como Maria da Penha, tem características 

protetivas, com o objetivo de promover a igualdade que está prevista na Constituição 

Federal. 

         Sendo assim, esse trabalho de pesquisa bibliográfica  objetiva a análise da 

efetividade da Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. 

O primeiro capítulo, trás um histórico sobre a violência domèstica no Brasil e em 

países estrangeiros.Assim como as características dos sujeitos e as formas de 

violência contra a mulher. 

No segundo capítulo, serão elencados os princípios de proteção à mulher. Na 

sequência abrange-se o motivo da Lei nº 11.340/06 ser chamada  de Lei Maria da 

Penha, assim como as Convenções adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro.E 

por fim, a concepção de gênero e sua influência na sociedade. 

Por fim, o terceiro capítulo trás a concepção de gênero e os procedimentos e 

providências na abordagem de crimes que constam na Lei Maria da 

Penha.Encerrando com uma análise sobre a atuação dos vários agentes públicos 

que atendem à mulher em situação de risco. 
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1.1 Objetivos 
 
1.1.1 Objetivo Geral:  

 
 Conhecer o contexto da violência doméstica contra a mulher no Brasil e outros 
países 
 
 
1.1.2 Objetivos específicos:  

 
 Analisar as formas de violência contra a mulher. 
 
Investigar a eficiência e eficácia da Lei Maria da Penha 
 
Pontuar a efetividade de políticas públicas no combate à violência contra a mulher 
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1.2 Metodologia 

 

 

 Esse trabalho de pesquisa foi desenvolvido através pesquisa bibliográfica. 
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2-Revisão de Literatura 

 

Primeiro Capítulo- Violência Doméstica 

A violência doméstica é um fenômeno social que atinge a população e o 

governo, tanto no âmbito global quanto no âmbito local, na esfera pública e na 

privada.Em seu significado mais frequente, refere-se ao uso da força fíisca, 

intelectual ou psicológica, a fim de submeter outrem a fazer algo contra a sua 

vontade. 

È nesse contexto que  a relação de submissão e domínio existente entre 

homens e mulheres fez com que originasse a imensa discriminação destas, 

colocando-as em condição de inferioridade, principal motivo de tê-las transformado 

em vítimas da violência. 

 

2.1- Histórico e definição da Violência Doméstica 

 

        A violência configura-se como agressividade, hostilidade, coação, 

constrangimento, cerceamento, ameaça, imposição, intimidação.Tem como base a 

negação da existência do outro, suas convicções e direitos, e também subjulgar o 

outro.A vilência se manifesta pela opressão, tirania e abuso de 

força.(GERHARD,2014). 

     Para jesus(2015) na Argentina 3.500 casos de violência doméstica são atendidos 

anualmente pelo Centro de tendimento à mulher de Buenos Aires. 

No Centro de Atenção a Vítimas da cidade de Córdoba, são atendidas em média 

3.500 pessoas por ano, grande parte são por abuso sexual e violência conjugal.Os 

dados também apontam que há cerca de 5.000 a 7.000 denúncias  por ano.Na 
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Bolívia, entre os anos de 1994 a 1998 foram denunciados mais ou menos 7.307 

casos de violência doméstica. 

      Segundo Jesus(2015) cerca de 50% das mulheres chilenas já sofreram algum 

tipo de violência.Tendo maior frequência a violência psicológica e a violência física, 

seguidas da violência sexual.O número é alarmante, entre cada dez mulheres, de 

sete a oito já foram forçadas a manter relações sexuais. 

      Ainda segundo Jesus(2015) , na Colômbia apenas mais de 5% dos casos são 

denunciados, sendo que a mulher colombiana é a mais atingida pela violência 

intrafamiliar.Entre os anos de 1996 a 2000, as denúncias de violência domèstica 

aumentaram de 51.451 para 68.585.Na Costa Rica em 1995, cerca de 8.325 

pessoas foram atendidas em instituições públicas de tratamento e prevenção da 

violência doméstica.Já no ano de 1998, foram 46.531 atendimentos.O feminicídio 

representa 61% dos homicídios praticados na Costa Rica. 

    Em El Salvador , dos 1.797 homicídios registrados nos primeiros nove meses do 

ano de 2.004, aproximadamente 153 casos foram de assassinatos de mulheres.Em 

setembro de 2.000 e dezembro de 2.001, 134 mulheres foram assassinadas, sendo 

que 98% delas foram assassinadas pelo companheiro ou ex-companheiro. 

     No Equador, a situação se repete, a cada dez equatorianas, seis são vítimas de 

algum tipo de violência.Pela gravidade da situação, foram implantadas delegacias 

especializadas para acolher denúncias de violência ocorrida na família.Essas 

delegacias passaram a receber cerca de 500 reclamações por dia de violências, 

97% das denúncias vinham de mulheres e meninas.(JESUS ,2015). 

 

    Em 2000, foi retomada a prática de desaparecimentos forçados, 

de invasões em escritórios de organizações de defesa de direitos 

humanos e das mulheres para violarem seus funcionários, de 

ameaças de morte e de assassinatos políticos, especialmente de 

mulheres.Este é o caso do assasssinato político da irmã Bárbara 

Ford, que desenvolveu programa de saúde mental para as mulheres 

afetadas pela guerra;do sequestro e desaparecimento de Mayra 

Gutierrez, professora universitária e membro do movimento de 

mulheres na Guatemala; e das ameaças à duas juízas encarregadas 

de levar o caso do Monsenhor Gerardi a um magistrado do Tribunal 

Constitucional, a promotoras, a jornalistas e a defensoras dos 

direitos humanos.(Jeus,2015,p.35). 
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    No Haiti, de acordo com a pesquisa de Jeus(2015), o Centro haitiano de Pesquisa 

e Ação para Promoção da Mulher verificou que, no ano de 1996, 70% das mulheres 

haviam sido vítimas de violência doméstica, sendo que em 36% dessas vítimas, o 

próprio agressor foi o seu parceiro.Em Honduras, 26,8% das vítimas de violência 

doméstica foram agredidas com arma de fogo ou arma branca; 24% foram vítimas 

de agressão física e sexual; e 21,79% foram vítimas de violência sexual.Três 

mulheres são asassinadas por mês em Honduras pelos seus companheiros.No 

México, uma em cada três famílias já sofreu abusos emocionais, físicos, sexuais e 

intimidações, sendo que o mais frequente é o abuso emocional.A casa é o local 

onde mais ocorrem os feminicídios, sendo que entre 88% e 90% das pessoas 

mexicanas vítimas de violência são mulheres. 

    Conforme Jesus(2015) , em 1995 , no Peru, de cada dez mulheres, seis são 

espancadas.Em 60% dos casos a mulher é a pessoa mais agredida na família e a 

agressão física é a que mais prevalece nos lares peruanos. 

 

Maus tratos conjugais: nos resultados da pesquisa de Porto Rico 

consta que, de todas as mulheres entrevistadas entre 15 e 49 

anos(as que tem ou tiveram parceiro),48,19% relataram ter sido 

abusadas.Deste percentual, 16% das mulheres que já foram casadas 

ou companheiras e que tinham entre 25 e 34 anos,relataram ter sido 

empurradas, espancadas ou insultadas;34% das mulheres entre 15 e 

24 anos e 48% das que estão entre 35 e 49 anos relataram algo 

semelhante.(Jesus,2015,p.40). 

 

       Jesus(2015), relata que no Uruguai a delegacia das mulheres recebeu 951 

denúncias de violência doméstica entre os meses de janeiro a outubro de 2001, 

sendo que 596 foram encaminhadas para o sistema judicial, nesse mesmo ano 

foram constatadas 29 mortes por violência doméstica, 44 estupros, nove tentativas 

de feminicídio e 16 homens que cometeram suicídio após matar sua 

companheira.Na Venezuela, chegavam á 75.530 os casos de violência doméstica, 

crescendo para 7.426 casos de crimes sexuais em que as víitmas eram mulheres, 

dentre eles: estupro, incesto, rapto, entre outros. 
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    No Brasil, entre os anos de 1988 e 1998, foram registrados cerca de 57.473 casos 

de violência doméstica pelas Delegacias especializadas de Atenção à Mulher de 

Porto Alegre.Deste total, 50% eram de crimes de ameaça, lesão corporal e 

estupro.Em São Paulo, no ano de 1997, foram registrados 49.279 casos de violência 

contra a mulher.No Rio de janeiro, no mesmo período, foram registrados 43.590 

casos (JESUS,2015). 

O instante em que a mulher diz não querer mais permanecer com o 

seu agressor é o momento mais delicado, pois se comprova pela 

estatística que o sentimento de posse emerge e a frase do varão 

aparece:” se não é minha, não vai ser de ninguém”, remontando ao 

tempo do patriarcado, onde culturalmente as mulheres eram 

consideradas objetos, ou seja, posse do homem.Gehrard,2014,p.40. 

 

    Para Gerhard (2014), em relação à etnia das vítimas de feminicídio no ano de 

2013, tem-se: 83,70% brancas,15,22% pardas e negras e 1,09 indígenas.Quanto à 

escolaridade, verifica-se que 72,50% das vítimas cursaram apenas o ensino 

fundamental,13,75% cursaram o ensino médio,7,50% o ensino superior e 6,25% são 

apenas semialfabetizadas.Portanto,é perceptível que as mulheres com mais 

instrução possuem maior poder aquisitivo, por isso possuem condições de solicitar 

outros serviços de proteção para resolver suas demandas judiciais em relação à 

violência doméstica. 

     Quanto à idade das vítimas no ano de 2013: 8,70% possuíam de 12 a 17 anos; 

23,91% possuíam de 18 a 24 anos; 5,43% possuíam de 25 a 29 anos; 14,13% 

possuíam de 30 a 34 anos; 13,04% possuíam de 35 a 39 anos; 4,35% possuíam de 

40 a 44 anos; 11,96% possuíam de 50 a 54;5,43% possuíam de 55 a 59 anos e por 

fim, 9,78% possuíam mais de 60 anos de idade. Pode-se notar, que a violência se 

encontra presente em todas as faixas etárias, da menina com 12 anos de idade até 

a mulher com mais de 60 anos, (GERHARD,2014). 

     Já quanto à idade dos agressores, Gerhard (2014), no ano de 2013, 

constatou:2,17% possuíam de 12 a 17 anos; 10,87 possuíam de 18 a 24 anos; 

7,61% possuíam de 25 a29 anos; 17,39% possuíam de 30 a 34 anos; 10,87%  

possuíam de 35 a 39 anos; 15,22% possuíam de 40 a 44 anos; 13,04% possuíam de 

45 a 49 anos; 7,61% possuíam de 50 a 54 anos; 3,26% possuíam de 55 a 59 anos; 
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e,por fim, 10,87% possuíam mais de 60 anos de idade, enquanto 1,09% não foi 

possível  identificar a faixa etária. 

    À vista disso, constata-se que o autor do feminicídio é sempre alguém próximo à 

vítima, alguém que ela mantém ou manteve algum tipo de relacionamento afetivo, ou 

então, alguém que a conheça muito bem. Assim, é perceptível o favorecimento do 

autor do delito em relação à vítima, tendo em vista que conhece os hábitos e a rotina 

desta. 

    Com relação aos antecedentes das vítimas com o autor de fato, no ano de 2013, 

constatatou-se que 53,26% delas não possuíam antecedentes com o mesmo autor, 

enquanto 46,74% possuíam.Já antecedentes com outro autor,73,91% das vítimas 

possuíam .Em relação à morte das vítimas com medidas protetivas de urgência 

solicitadas,68,48% delas não possuíam medidas protetivas, enquanto 31,52% 

haviam solicitado.Das vítimas de morte com medidas protetivas concedidas de 

urgência 3,26% haviam sido concedidas, enquanto 55,43% não foi identificado 

(GERHARD,2014). 

    Gerhard(2014), aponta que, no ano de 2013, cerca de 45,24% dos agressores 

encontravam-se recolhidos,21,43% em liberdade, 32,14% mortos por outrem ou 

cometem suicídio e 1,19% estavam foragidos.  

    Quanto à escolaridade destes agressores, em 2013: de  54,35% o grau de 

escolaridade era ensino fundamental, 18,48% ensino médio,54,43% eram 

semialfabetizados,2,17% possuíam ensino superior, enquanto 16,30% o grau de 

escolaridade dos agressores não foi identificado. 

    Verifica-se que a violência doméstica é uma questão histórica e cultural, que 

ainda faz parte da realidade de muitas mulheres no Brasil.Sua criminalização está 

prevista em uma Lei específica, a Lei nº 11.340/2006, ou seja, a Lei Maria da 

Penha.Entrou em vigor no ano de 2006, sendo sancionada pelo Presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, com o nome “Maria da Penha” em homenagem à Maria da 

Penha Maia fernandes, pois segundo o Presidente “esta mulher renasceu das cinzas 

para se transformar em um símbolo da luta contra a violência doméstica no nosso 

país”(DIAS,2007,p.14), tendo em vista que esta era vítima de violência pelo seu 

próprio marido. 

A Lei 11.340/06 tem por objetivo erradicar ou, minimizar a violência 

doméstica e familiar contra a mulher.Violência que, na acepção do 

art.7º da referida lei, abrange formas outras que a vis 
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corporalis.Ademais,o legislador pretende sejam utilizados diversos 

instrumentos legais para dar combate à vilência contra a mulher, 

sendo o Direito Penal um deles. 

Depreende-se disso que este diploma legal não se constitu, 

exclusivamente, em lei penal, mas uma lei com repercussões na 

trabalhista.(Porto,2012,p.19). 

 

   2.2- O ciclo da Violência 

    Apesar de todos os avanços, a sociedade ainda cultiva valores que incentivam a 

violência.Uma das principais razões que ocorre a discriminação feminina é em 

decorrência da desiguladade sociocultural.Também, pelo fato de que o homem vê a 

si mesmo como sendo mais forte e superior. 

Ditados populares, repetidos de forma jacosa, absolveram a violência 

doméstica:” em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”,ele 

pode não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha”, Esses, 

entre outros ditos repetidos como brincadeira, sempre esconderam 

uma certa conivência da sociedade para com a  violência 

doméstica.Talvez o mais terrível deles seja:”mulher gosta de 

apanhar”, engano gerado pela dificuldade que elas têm de denunciar 

o seu agressor.Seja por medo, por vergonha, por não ter para onde 

ir, por receio de não conseguir se manter sozinha e sustentar os 

filhos, o fato é que a mulher resiste em buscar a punição de quem 

ama ou, ao menos, um dia amou.Dias,2007,p.15. 

 

    Ao longo dos séculos a sociedade construiu uma imagem de superioridade ao 

sexo masculino, protegendo a sua agressividade, sendo estes respeitados pela sua 

virilidade.Desde pequenos são encorajados a serem fortes, que não devem chorar e 

muito menos levar desaforo pra casa.No entanto, isso reflete nas famílias. 

    Uma criança que presencia desde pequena qualquer forma de violência 

doméstica vai achar natural.Além disso, também gera nos filhos a consciência de 

que crescem em um ambiente de violência, quando adultas, reproduzem as 

agressões presenciadas ou sofridas. 

     Com as lutas emancipatórias promovidas pelo movimento feminista, houve uma 

redefinição do modelo ideal de família.No momento em que a mulher conseguiu 
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integrar-se ao mercado de trabalho, ausentou-se um pouco do lar, fazendo com que 

o homem assumisse certas responsabilidades dentro de casa. 

    Muitas mulheres , acreditam realmente serem merecedoras de tais punições por 

responsabilidade.Todavia, nem sempre não denunciam o agressor por não terem 

condições de sustentar a si e aos filhos sozinha.É induzida a pensar que não tem 

capacidade de cuidar dos filhos e da casa.O agressor busca destruir a sua 

autoestima, fazendo com que a mulher se submeta a sua vontade.Muitos utilizam 

críticas constantes e se aproveitam de que a maioria das relações familiares tem 

origem em um elo de afetividade.E ainda, para dominar a víitma, tenta isolá-lo do 

mundo exterior, afasta-a da família, denigre a sua imagem perante os amigos,proíbe 

amizades e de trabalhar fora.Assim, a mulher distancia-se das pessoas com as 

quais poderia buscar apoio. 

    O ciclo da violência é perverso.Primeiro vem o silêncio seguido da 

indiferença., reprovações e começam os castigos e as punições.Os 

gritos transformam-se em empurrões, tapas,socos, pontapés, num 

crescer sem fim.As agressões não se cingem à pessoa da família, o 

varão destrói seus objetos de estimação,a humilha diante dos 

filhos.Sabe que estes são os seus pontos fracos e os usa como 

massa de manobra, ameaçando maltratá-los.Dias,2007,p.18. 

     

 

    No meio da sociedade, o agressor é encantador e agradável.Quando ocorrem  as 

agressões, tenta justificar o seu descontrole na atitude dela, e ela acaba 

reconhecendo ser sua.Nesse sentido: 

 

    Facilmente a vítima encontra explicações, justificativas para o 

comportamento do parceiro.Acredita que é uma fase, que vai passar, 

que ele anda extressado, trabalhando muito, com pouco dinheiro, 

procura agradá-lo, ser mais compreensiva, boa parceira.Para evitar 

problemas, afasta-se dos amigos, submete-se à vontade do 

agressor, só usa roupas que ele gosta,deixa de se maquiar para 

agrá-lo.Está consequentemente assustada, pois não sabe quando 

será a próxima explosão, e tenta não fazer nada errado.Torna-se 

insegura e,  para não incomodar o companheiro, começa a perguntar 

a ele o que e como fazer, torna-se sua dependente.Anula a si 
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própria, seus desejos, sonhos de realização pessoal, objetivos 

próprios.Nesse momento a mulher vira um alvo fácil.Dias,2007,p.19. 

 

    Depois das agressões , vem o arrependimento.O agressor pede perdão, faz 

promessas e chora.As cenas de ciúmes são vistas como prova de amor.Tudo fica 

bem até a próxima ameaça,grito e tapa. 

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

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

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

 

2.3-Das formas de Violência Doméstica e Familiar  

 

        A Lei Maria da Penha reconhece como violência doméstica e familiar cinco 

formas de violência, quais sejam: a violência física, a psicológica, a sexual,a 

patrimonial e a moralEstas formas podem ser cometidas conjunta e isoladamente . 

     Desta maneira, considera-se violência física, mesmo que essa agressão não 

tenha deixado marcas aparentes, o uso da força física que ofenda a saúde ou o 

corpo da mulher.Caracteriza-se por ser uma espécie de contato físico, o qual 

provoque dor, podendo ou não resultar em lesão ou causar marcas no corpo.Como 

exemplos desta violência: beliscões, mordidas, puxões de cabelo, tapas, cortes, 

chutes, queimaduras, socos, sentre outros. 

    A violência psicológica foi incorporada através da Convenção de Belém do Pará, 

também conhecida como Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar 

a violência doméstica.Está tipificada no artigo 7º , inciso II, da Lei nº 11.340/06: 

 

II - a violência psicológica , entendida como qualquer conduta que 

lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 

desagradar ou controlar suas açôes,  comportamentos, crenças e 

manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização,exploração e imitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 

saúde psicológica e à autodeterminação. 
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    Trata-se da agressão emocional, podendo estar através de ameaças, 

humilhações ou discriminações , bem como, do momento em que o agente sente 

prazer em ver a vítima sentindo-se amedrontada, aterrorizada, diminuída e 

inferiorizada.Ou seja, trata-se de qualquer ação que provoque dano emocional e 

diminuição da autoestima intencionalmente, como por exemplo: controlar decisões e 

chantagem,humilhação, ridicularização , insulto, exploração ou através de qualquer 

outro meio que cause prejuízo à autodeterminação ou à saúde psicológica, podendo 

ser através  de atos como os de proibição de usar determinadas roupas, proibição 

de trabalhar fora de casa, proibição de sair de casa, e, até mesmo, ser forçada a 

retirar a queixa e outars situaçãoes semelhantes. 

    As mulheres que sofrem violência, poderão ainda ter os seguintes sintomas: 

ansiedade, depressão,medos,pânico, entre outras.São graves, tendo em vista que 

afetam a saúde psicológica da mulher, mesmo que não deixem cicatrizes ou marcas 

aparentes.Embora esta seja uma das violências mais frequentes, é uma das menos 

denunciadas. 

A vítima muitas vezes nem se dá conta que agressões verbais, 

silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos, são 

violência e devem ser denunciados.Para a configuração do dano 

psicológico não é necessária a elaboração de laudo técnico ou 

realização de perícia.Dias,2007,p.48. 

 

    Com relação à violência sexual, esta também foi reconhecida pela Convenção de 

Belém do Pará.Porém, houve uma certa resistência da jurisprudência e da doutrina 

em reconhecer que poderia haver, nos vínculos familiares, ocorrência de violência 

sexual.Conforme Dias(2007,p.49),”a tendência sempre foi identificar o exercício da 

sexualidade como um dos deveres do casamento, a legitimar a insistência do 

homem, como se tivesse ele a exercer um direito”.veriifca-se no artigo 7°,III da Lei nº 

11.340/06: 

III- a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 

constranja a presenciar, a manter ou a participar  de relação sexual 

não desejada, mediante intimidação, ameaça,coação ou uso da 

força;que a conduza 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 
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manipulação;ou anule o exrcício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos; 

 

    Considera-se  crime de estupro quem obriga uma mulher a manter uma relação 

sexual não desejada.Também, como enfatiza Dias(2007,p.50),”mesmo o delito de 

assédio sexual, que está ligado às relações de trabalho, pode constituir violência 

doméstica quando,além do vínculo afetivo familiar, a vítima trabalha para o 

agressor”. 

Já no que se refere à violência patrimonial, a Lei nº 11.340/06, no artigo 7º, 

IV,dispõe que: 

IV- a violência patrimonial,é 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; 

     

    Portanto, quanto à violência patrimonial considera-se o ato de “subtrair” objetos da 

mulher.Desta maneira, no caso de delito de furto, tendo em vista que o agente 

subtrai para si coisa alheia móvel prevalecendo-se de uma relação de afeto com a 

vítima, não há o que se falar em possibilidade de isenção da pena. 

Com relação à violência moral, o artigo 7º ,V da Lei nº 11.340/06: “ a violência moral, 

é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”. 

 

    A violência patrimonial encontra proteção penal nos delitos contra 

a honra:calúnia, difamação e injúria.São denominados delitos que 

protegem a honra mas,cometidos em decorrência de vínculo de 

natureza familiar ou afetiva,configuram violência moral.Na 

calúnia,fato atribuído pelo ofensor à vítima é definido como crime; na 

injúria não há atribuição de fato determinado.A calúnia e  a 

difamação consumam-se quando terceiros tomam conhecimento da 

imputação; a injúria consuma-se quando o próprio ofendido toma 

conhecimento da imputação.Dias,2007,p54. 

 

    A violência moral se dá quando a mulher é caluniada, injuriada ou difamada,onde 

o agressor ofende a honra subjetiva da mulher.Já a calúnia se configura sempre que 
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o agressor afirma falsamente que a vítima praticou um crime que não cometeu.Esta 

violência pode ocorrer através de contato telefônico ou até mesmo pela internet. 

    Para se configurar como violência doméstica, basta apenas que esteja 

caracterizado vínculo de afetividade, de relação doméstica ou de relação familiar. 

    De acordo com Porto (2012), a Lei Maria da Penha tem o objetivo de proteger a 

mulher em face do homem, o qual é supostamente mais forte, dominante e 

ameaçador, desta maneira, não se aplicaria a referida legislação quando o sujeito 

ativo é do gênero feminino. 

 

 

    Não só esposas, companheiras ou amantes estão no âmbito de 

abrangência do delito de violência doméstica como sujeitos passivos. 

Também as filhas e netas do agressor como sua mãe, sogra,avó ou 

qualquer outra parente que mantém vínculo familiar com ele podem 

integrar o polo passivo da ação delituosaDias,2007,p.41. 

 

Portanto, a Lei Maria da Penha,considera como sujeito passivo apenas a mulher 

vulnerável. 

 

2.4-A LEI MARIA DA PENHA 

 

    No dia 07 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei nº 11.340/06, mais conhecida 

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

doméstica existentes no país. 

    Maria da Penha Maia Fernandes é uma biofarrmacêutica que sofreu as mais 

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

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

lado, mesmo temendo a integridade física das suas filhas, resolveu denunciar o seu 

agressor. 

    A primeira vez ocorreu no dia 29 de maio de 1983, quando este simulou um 

assalto fazendo uso, inclusive, de uma espingarda.Maria levou um tiro nas costas e, 

em decorrência disso, ficou paraplégica.Já a segunda tentativa ocorreu no mesmo 

ano, alguns dias após a primeira.Porém nesta, Marco,através de uma descarga 

elétrica, tentou eletrocutá-la durante o seu banho. 
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Acordei derepente com um forte estampido dentro do quarto.Abri os 

olhos. 

Não vi ninguém.Tentei mexer-me, mas não consegui.Imediatamente 

fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu:”Meu Deus, o 

Marco me matou com um tiro”.Um gosto estranho de metal se fez 

sentir, forte, na minha boca, enquanto um borbulhamento nas minhas 

costas me deixou ainda mais assustada.Isso me fez permanecer 

com os olhos fechados, fingindo-me de morta, pois temia que Marco 

me desse um segundo tiro.Fernades,2010,p.36. 

 

    Após as tentativas de homicídio praticadas pelo seu marido,Maria da Penha 

resolveu denunciar as agressões que aconteciam de forma reiterada.destaca-se que 

estas agressões não sobrevieram derepente,todavia não reagiu por temer a sua vida 

e a de suas filhas. 

Dias (2007) enfatiza que Maria da Penha se sentiu envergonhada 

por ter sido vítima desta violência, chegando a pensar que como não 

tinha acontecido nada até o momento, é porque ele, o agressor, tinha 

razão de ter feito aquilo. 

 Minha incapacidade  para fazer qualquer movimento, por menor que 

fosse, continua total.Impacientavam-me todos os cuidados a mim 

dedicados.A imobilidade aguçava meus sentimentos e me irritava, 

mesmo quando carinhosamente acomodavam minhas mãos, braços 

ou cabeça.teimava em pedir que desdobrassem minhas pernas, 

quando na realidade elas se encontravam estiradas sobre a 

cama,inertes.Fernandes,2010,p.40. 

 

Depois de Maria da Penha ter denunciado as agressões que sofreu, as 

investigações começaram em junho de 1983, sendo que a denúncia só foi oferecida 

em setembro de 1984.Somente no ano de 1991,Marco Antônio foi condenado pelo 

tribunal do júri a oito anos de prisão, porém recorreu em liberdade e ainda teve seu 

julgamento anulado pelas falhas na preparação dos quesitos.Um novo julgamento 

ocorreu no ano de 1996, sendo que a pena imposta foi de dez anos e seis meses. 

Novamente recorreu em liberdade e somente em 2002 foi preso,19(dezenove) anos 

e seis  meses após os fatos, cumprindo apenas dois anos de prisão. 
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Diante da morosidade brasileira do processamento dos crimes cometidos mediante 

violência doméstica, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que: 

 

 

 

A República Federativa do Brasil é responsável da violação dos 

direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, assegurados 

pelos artigos 8 e 25 da Convenção Americana em corcordância com 

a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo 

1(1) do referido instrumento pela dilação injustificada e tramitação 

negligente deste caso de violência doméstica no Brasil.{...}.Que o 

Estado violou os direitos e o cumprimento de seus deveres segundo 

o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará em prejuízo da Senhora 

Fernandes, bem como em conexão com os artigos 8 e 25 da 

Convenção Americana e sua relação com o artigo 1(1) da 

Convenção, por seus próprios atos omissos e tolerantes da violação 

infligida.Fernandes,p.42. 

 

    O caso Maria da Penha foi o primeiro no qual se aplicou a Convenção de Belém 

do Pará.Já esta Convenção foi o primeiro tratado internacional de proteção dos 

direitos humanos a reconhecer a violência contra a mulher, sem qualquer tipo de 

discriminação.Este instrumento internacional e o seguimento das peticionárias 

perante a Comissão foram decisivos para que este caso fosse concluído no âmbito 

nacional.Porém, ainda é necessário que o Estado Brasileiro cumpra com as demais 

recomendações do caso de Maria da Penha.(Bastos,2013). 

    A dignidade da pessoas humana é caracterizada por ser um dos valores 

fundamentais do Estado Democrático de Direito, assim como este valor está 

presente nos princípios e regras.Conforme Sarlet (2044,p.1113),”não restam dúvidas 

de que a dignidade é algo real, já que não se verifica maior dificuldade em identificar 

as situações em que é espezinhada e agredida.” Também, é integrado por 

instrumentos de alcance específicos, como por exemplo, as Convençoes 

Internacionais, as quais buscam proteger grupos de pessoas consideradas mais 

vulneráveis a violações de direitos humanos, como mulheres, as crianças e os 

negros.E, através de instrumentos de alcance geral, como pactos internacionais. 
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    Constata-se que existem dois sistemas internacionais de proteção dos direitos 

humanos.De um deles fazem parte os Estados integrantes das Nações Unidas 

(ONU).Ou seja, o sistema regional ao qual são associados vários países, quais 

sejam: o sistema americano (Organização dos Estados Americanos-OEA) , o 

sistema europeu (Conselho da Europa),o sistema árabe (Liga dos Estados Árabes) e 

o sistema africano (Organização para a Unidade Africana).Verifica-se que apenas os 

países asiáticos não possuem uma convenção regional sobre direitos humanos.Os 

sistemas se estruturam com base nos princípios instituídos pela Declaração 

Universal e pelos Pactos Internacionais das Nações Unidas, contudo, cada sistema 

é autônomo. 

    Em se tratando de violência doméstica, os direitos humanos,assim como as leis 

de maneira geral, têm como intuito fundamentar a Lei nº 11.340/06 e defender a 

mulher, tendo em vista que contribuem para a fundamentação e formalização do 

conceito de violência de gênero.Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 11.340/06:” a 

violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação 

dos direitos humanos”. 

    Apesar de existir, em âmbito global, convenções, leis e declarações em prol da 

garantia e proteção dos direitos humanos, verifica-se que ainda há uma violação no 

que diz respeito aos grupos sociais mais vulneráveis.A violência doméstica praticada 

contra a mulher é um concreto exemplo de violação dos direitos fundamenatis, da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos.Desta maneira, a Lei Maria da 

Penha necessitou adequar-se aos tratados e pactos internacionais de proteção às 

mulheres, visando assegurar esses direitos. 

 

3- Capítulo 3-Concepção de Gênero 

 

Para compreender a complexidade que envolve a Lei Maria da Penha e a violência 

doméstica, é necessário compreender alguns aspectos sociais e históricos que 

cercam a figura e o gênero feminino. 

 

Na maior parte da história da humanidade, o patriarcado foi 

irrefutadamente aceito por todos e legalizado com o embasamento 

nos papéis de gênero diferenciado, nas aptidões associadas a cada 

um deles e em um fracionamento entre o ambiente público e o 
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ambiente privado.Devem-se levar em conta três perspectivas 

fundamentais na construção dessa cultura  que foi sendo solidificada 

ao longo dos anos e fazendo com que a mulher se tornasse um ser 

inferior em relação ao homem.Gerhard,2014,p.62. 

 

    Persebe-se que as mulheres, no contexto social brasileiro, seguem vulneráveis, 

tendo em vista que os direitos de muitas delas seguem sendo violados.Outras 

continuam sendo tratadas como objetos, pois seriam de propriedade dos homens e 

inferiores a estes. 

    O homem se tem como proprietário do corpo e da vontade da 

mulher e dos filhos.A sociedade protege a agressividade 

masculina,constrói a imagem de superioridade do sexo que é 

respeitado por sua virilidade.Afetividade e sensibilidade não são 

expressões de masculinidade.Desde o nascimento é encorajado a 

ser forte,não levar desaforo pra casa, não ser “mulherzinha”. 

Os homens precisam ser super-homens, não lhes é permitido ser 

apenas humanos.Essa errônea consciência masculina de poder é 

que lhes assegura o suposto direito de fazer uso de sua força física e 

superioridade corporal sobre todos os membros da família.    

Dias,2007,p.16. 

 

    Assim, as mulheres foram destinadas ao confinamento do lar, devendo dedicar-se 

apenas à família e às necessidades domésticas, sendo submissas aos homens, os 

quais são considerados os grandes dominadores, geradores e provedores.devido a 

este entendimento, alguns homens acham natural utilizar-se de sua força física e 

vantagem corporal para coagir e/ou agredir os membros de sua família, a mulher e, 

inclusive ,os filhos. 

    Ao longo da história, percebe-se que a identidade social, tanto dos homens 

quanto das mulheres, foi construída a partir dos papéis impostos pela sociedade. 

Desde cedo, meninos  e meninas aprendem as tarefas que tradicionalmente são 

atribuídas a eles. Denota-se que as diferenças entre os homens e mulhres se 

constituem através das diferenças biológicas.A mulher, por ser fisicamente mais 

fraca em relação ao homem, foi considerada inferior a este. 
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Depreende-se que em todos os casos, a ação de bater está 

intimamente ligada ao conceito de dominação pela força, 

acarretando um pânico na vítima, que sem compreender ingressa em 

um ciclo pervertido , extremamente árduo e obscuro para ela 

conseguir sair.Gerhard,2014,p.67. 

 

    Verifica-se então, que as diferenças de gênero influenciam diretamente na vida 

econômica, política, social e inclusive, na maneira de relacionar-se em sociedade. 

     Neste contexto, ao longo do tempo, a mulher sempre foi vítima de 

exclusão.Tornou-se refém da realidade social, de acordo com a cultura de cada 

região.Seus direitos, sonhos, aspirações e desejos, primeiramente pertenciam ao 

pai, posteriormente, com o casamento, eram transferidos ao seu marido.Assim, ela 

não tinha poder de gerenciamento sobre a sua própria vida e a sua tarefa de maior 

relevância era apenas cuidar e administrar o lar, considerando que não tinha acesso 

à educação como os homens(DIAS,2007). 

    Ainda transformou-se em vítima da violência, devido ao modelo conservador 

adotado, o qual é passado de geração em geração, tendo em vista que este conduz 

a mulher à posição de sujeição, submissão e inferioridade. 

 

A própria educação das mulheres sempre foi voltada para o lar, para 

a docilidade, para o controle, limitando as suas predileções, 

aspirações e desejos.A censura em relação à sexualidade, o tabu 

com a virgindade, a obrigatoriedade implícita, de que toda mulher 

deve ser mãe, o sonho de ter sua casa e ser a rainha do lar são 

fundamentais.Gerhard,2014,p.66. 

 

   Deve ser reconhecido o avanço na trilha de independência da mulher, embora o 

gênero feminino ainda seja alvo de cobranças e renúncias.Durante anos as 

mulheres viveram presas em preceitos, regras e ainda sofriam discriminações,caso 

deixassem de seguir tais regras impostas a mulher, pela sociedade. 

   De acordo com Dias (2007), gradativamente, as mulheres foram conquistando os 

seus direitos e adquirindo o seu espaço na sociedade, assim, deixaram de restringir-

se apenas à esfera do lar e da prole.Obtiveram garantias sociais, as quais 

inicialmente eram excluídas, tais como: poder trabalhar sem precisar pedir 
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autorização ao seu marido, frequentar a escola, direito a voto , igualdade salarial, 

entre outros. 

   Ao longo das décadas, as mulheres sempre reivindicam seus 

direitos, porém sempre eram relegadas a segundo plano.Na 

Convenção Mundial de Seneca, em 1848,mulheres exigiam 

tratamento digno, o direito de votar, o direito de ficar com os seus 

Gerhard,2014,p.67. 

 

   Desta forma, é notável que, apesar do avanço em diversos aspectos, inclusive no 

aspecto legal, ainda há discriminações de gênero até mesmo no mercado de 

trabalho e somente através de mobilizações, em virtude da redemocratização, as 

mulheres adquiriram o direito de atuar como sujeitos políticos. 

   Com a promulgação da Constituição de 1988, houve a igualização dos sexos, as 

mulheres foram reconhecidas com direitos e deveres iguais aos dos homens, não 

existindo mais a questão da subordinação em relação a eles e ainda, os seus 

direitos também foram desatrelados do seio da sua família. 

   Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 ressaltou, no seu artigo 5º e inciso 

I, que em direitos e obrigações, perante a lei, os homens e as mulheres são iguais. 

    

Apesar de a Constituição Federal ter destacado que os homens e 

mulheres são iguais, o pensamento patriarcal persiste.Mesmo com o 

fortalecimento dos Direitos Humanos, o homem permanece sendo 

abalizado como proprietário do corpo e dos desejos da mulher, dos 

filhos e das filhas.Gerhard,2014,p.68. 

 

   A violência imposta pelo homem visava a qualquer custo, o controle sob as 

mulheres.Ocorria na intimidade da sua residência, não sendo alcançada pelo poder 

público, nem pelo restante da família. 

   O caminho para a igualdade entre os sexos é árduo, tendo em vista que a 

sociedade, apesar da evolução, ainda persiste com alguns resquícios de que a 

mulher pertence ao homem, que é seu objeto, que deve obedecê-lo. 

   A discriminação constitui um obstáculo para as mulheres, dificultando a sua 

participação nas mesmas condições do homem na vida social, econômica, política e 

social.Além disso,dificulta também o desenvolvimento pleno das suas 

potencialidades.Por outro lado, é indispensável para o desenvolvimento de um país 
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a participação das mulheres, em igualdade de condições aos homens, pelo que é de 

se reconhecer que a visão do papel tradicional imputado a mulher deve ser 

reconsiderado, pois esta deve alcançar plena igualdade aos homens .(DIAS ,2007). 

   Assim, pode se afirmar que o principal intuito da Convenção é a extinsão de 

qualquer forma de discriminação contra a mulher.A referida Convenção atribui ao 

Estado as medidas necessárias para a eliminação da discriminação contra as 

mulheres, conforme se verifica no seu artigo 7º. 

 

Atigo 7º- Os Estados- partes tomarão todas as medidas apropriadas 

para : 

Eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do 

país e, 

Em particular, garantirão, em igualdade de condições com os 

homens, o direito a: 

a) Votar em todas a eleições e referendos públicos e ser elegível para  

      todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas; 

b)  Participar em organizações e associações não-governamentais que 

se ocupem da vida pública e política do país. 

 

   Com o intuito de examinar os progressos alcançados com a aplicação da referida 

Convenção, foi criado um Comitê, o Comitê CEDAW. 

Este Comitê examina os relatórios apresentados sobre as medidas adotadas a fim 

de tornar efetivas todas as disposições contidas nesta Convenção, conforme se 

constata no seu artigo 18. 

 

Artigo 18- Os Estados-partes comprometem-se a submeter ao 

Secretário Geral das Nações Unidas, para exame do Comitê, um 

relatório sobre as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou 

outras que adotarem para tornarem efetivas as disposições desta 

Convenção e dos progressos alcançados  a respeito: 

a) No prazo de um ano, a partir da entrada em vigor da Convenção 

para o Estado interessado; e 

b) Posteriormente, pelo menos a cada quatro anos e toda vez que o 

Comitê vier a solicitar. 
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   Por outro lado, verifica-se que nesta Convenção a violência de gênero não foi 

incorporada.Somente no ano de 1984, o Brasil subscreveu esta Convenção, a qual 

também é denominada como: Convenção CEDAW ou Convenção da Mulher. 

Após retirarem as reservas em relação ao direito de família, no ano de 1994, a 

Convenção foi ratificada, aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo 

Presidente da República.(DIAS, 2007). 

Já nos anos de 1994, foi adotada pela Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a mulher, também conhecida como Convenção 

de Belém do Pará.(DIAS, 2007). 

 

A definição trazida pela Convenção reveste-se de significativa 

importância. 

Ao preocupar-se  com a violência na esfera privada, a chamada 

violência doméstica, pois os agressores das mulheres geralmente 

são parentes ou pessoas próximas.Desta forma, a violação aos 

direitos humanos da mulher,ainda que ocorra no âmbito da família ou 

da unidade doméstica, interessa à sociedade e ao poder 

público.Teles,2013,p.68. 

 

 

   Por esta Convenção, são abarcados três tipos de violência contra a mulher, quais 

sejam: física, sexual e psicológica, conforme disposto no artigo 2. 

 

 Artigo 2- Entende-se que a violência contra a mulher abrange a 

violência física,sexual e psicológica: 

a-  ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer 

relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha 

compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras 

formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual; 

b-  ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, 

entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de 

mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local 

de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de 

saúde ou qualquer outro local; e 
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c-  Perpetrada ou tolerada pelo estado ou seus agentes, onde quer que 

ocorra. 

     

   De acordo com Ribeiro (2013) , a Convenção de Belém do Pará caracteriza a 

violência doméstica como violência física, sexual e psicológica quando esta tenha 

ocorrido no âmbito familiar ou então na unidade doméstica, bem como em outra 

relação interpessoal, na qual o agressor tenha convívio ou conviva no mesmo local 

que a mulher. 

   No artigo 3 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

violência contra a mulher, é assegurada à mulher uma vida livre de violência, seja na 

esfera pública, quanto na esfera privada.Ainda, no seu artigo 4, as mulheres devem 

ter os seus direitos e liberdades reconhecidos, protegidos e também devem ser 

desfrutados por elas, os quais abrangem os direitos que respeitem a vida, a 

integridade física, moral e mental, direito à segurança pessoal e à liberdade, de não 

ser submetida à tortura , entre outros. 

   O artigo 7 da Convenção condena todas as formas de violência contra a mulher e 

adota meios apropriados a fim de prevenir, punir e erradicar a violência. 

 Desta forma, os Estados Partes devem empenhar-se em: abster-se de qualquer ato 

ou prática de violência contra a mulher, agir com zelo para prevenir, investigar e 

punir a violência contra a mulher;incorporar na sua legislação interna normas civis, 

penais, administrativas, entre outras e medidas administrativas que sejam 

necessárias para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher;adotar 

medidas jurídicas que exijam que o agressor se abstenha de ameaçar, intimidar e 

perseguir a mulher, e, também se abstenha de danificar a sua propriedade e de 

colocar a sua vida em perigo: adotar todas as medidas adequadas e necessárias  

que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher;estabelecer 

à mulher sujeita à violência procedimentos jurídicos justos e eficazes,como medidas 

de proteção, entre outros; estabelecer mecanismos judiciais e administrativos 

necessários para assegurar que a mulher sujeita à violência tenha efetivo acesso à 

reparação do dano, à restituição e a outros meios de compensação justos e 

eficazes; e ainda, adotar medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à 

vigência da Convenção; promover e educação e treinamento das pessoas 

responsáveis pela aplicação da lei e dos responsáveis por implementar as políitcas 

de prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher;prestar serviços 
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especializados e apropriados à mulher vítima de violência; apoiar e promover 

programas de educação privados e governamentais, destinados à conscientização 

dos problemas da violência contra a mulher;proporcionar à mulher vítima de 

violência acesso a programas de recuperação;incentivar os meios de comunicação 

que contribuam com a erradicação da violência contra a mulher em todas as formas, 

enaltecendo o respeito pela dignidade desta, entre outros. 

   Da mesma forma, a Convenção de Belém do Pará no artigo 8 institui que os 

Estados Partes devem adotar medidas específicas e programas destinados a: 

promover o conhecimento do direito a mulher a uma vida livre de violência, assim 

como que os seus direitos humanos sejam protegidos; modificar os padrões sociais 

e culturais de conduta de homens e mulheres, com o intuito de combater costumes e 

preconceitos, assim como todas as outras práticas baseadas na premissa da 

superioridade ou inferioridade entre gêneros ou nos papéis estereotipados para o  

homem e a mulher, os quais exacerbem a violência contra a mulher.   

   O artigo 9 da Convenção de Belém do Pará dispõe que, para a adoção de 

medidas, deve-se levar em conta a situação da mulher vulnerável, seja ela por raça, 

origem ética, de refugiada, entre outros.Da mesma forma que também será 

considerada violência à mulher gestante, idosa, menor, afetada por situaçãoes de 

conflito armado, de privação de liberdade, ou então, em situação sócio-econômica 

desfavorável. 

 

 3.1-A Efetividade da Lei Maria da Penha 

 

   Não há dúvidas acerca dos benefícios trazidos pela Lei n° 11.340/06, porém sem 

uma fiscalização realmente eficiente e eficaz, as medidas protetivas de urgência não 

garantem a proteção integral da vida da mulher em situação de violência, nem, de 

seus dependentes, podendo ocasionar um sentimento de imunidade no agressor. 

   Conforme Dias (2007) , em relação à violência doméstica, o propósito pretendido 

pela Lei dos Juizados  Especiais, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, 

restou totalmente frustrado.A autoridade policial lavrava um termo circunstanciado e 

o encaminhava a juízo.A audiência preliminar, todavia, era designada cerca de três 

meses depois, e a vítima sentia-se pressionada a aceitar acordos ou a desistir de 

representar.Assim, o agressor tinha declarada extinta a sua punibilidade, saindo 

ileso, sem antecedentes, pois pagaria no máximo uma cesta básica. 
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Desta menira, ao comparecer no local dos fatos, o policial poderá inclusive, efetuar a 

prisão em flagrante do agressor, mesmo se tratando de crimes que necessitem de 

representação. 

De acordo com Dias (2007), quando a vítima comparece à delegacia, a autoridade 

judiciária deve garantir a sua proteção policial, quando houver necessidade, 

encaminhá-la a atendimento médico, bem como acompanhá-la para recolher os 

seus pertences.Ainda, se houver risco de vida, deve fornecer transporte para abrigo 

seguro, como também, deve ser informada dos seus direitos e serviços disponíveis 

existentes, conforme disposto no artigo 11 da Lei n° 11.340/06. 

 

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 

 

Do mesmo modo, o artigo 28 da lei Maria da Penha garante à vítima que caso esta 

chegue à delegacia desacompanhada de procurador, deverá ser-lhe proporcionado 

acesso a defensor público ou advogado. 

 

 Na mesma oportunidade deve a autoridade tomar por termo a 

representação (art.12,I).Persiste a necessidade de a vítima de 

violência doméstica representar contra o agressor mesmo no crime 

de lesão corporal leve, ainda que tenha sido afastada a aplicação da 

Lei dos Juizados Especiais (art.41).Trata-se de condição para o 

desencadeamento da ação penal.Depois de feita a representação, 

tem a vítima a possibilidade de retratar-se, mas somente poderá 

fazê-lo em juízo (art.16).A autoridade policial só pode arquivar o 
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inquérito se receber comunicação do juíz que foi acolhido pedido de 

retratação, caso em que ocorre a extinsão da 

punibilidade.Dias,2007,p.129. 

 

   Verifica-se  que mesmo a vítima não solicitando a ação de providências de 

urgência não inibirá o desencadeamento do inquérito.Já os procedimentos que 

devem ser adotados estão preceituados no artigo 12 da lei Maria da Penha e dentre 

eles estão: lavrar o boletim de ocorrência após ouvir a ofendida e se for apresentada  

a representação, tomar a termo; colher provas que esclarecem o fatos, as 

circunstâncias em que se deram; encaminhar o expediente a juízo no prazo de 48 

horas; determinar a realização de exames periciais necessários e de exame de 

corpo delito; colher o depoimento do agressor e das testemunhas; identificar o 

agressor e ainda remeter o inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público, no prazo 

legal. 

   “ A violência doméstica  efamiliar contra a mulher constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos” 

Para garantir a sua efetividade também é necessário que sejam definidas algumas 

matérias a respeito de competência.Neste sentido, foram criados pela lei n° 

11.340/06, os juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher (JVDFM), 

conforme dispõe o artigo 14 da referida lei. 

 

Art.14.Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 

criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos 

territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 

execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. 

 

   O legislador ao promulgar a Lei Maria da Penha preocupou-se em assegurar que 

se o crime ocorreu no ambiente doméstico e se a vítima é mulher, não pode ser 

considerado de menor potencial ofensivo, de pouca lesividade.Desta menira, não 

será apreciado pelo Juizado Especial criminal, apesar de que o artigo 88 da Lei 

9.099/95, dispõe que “além das hipósetes do Código penal e da legislação especial, 

dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 

leves e lesões culposas” E ainda, no artigo 61 da Lei 9.099/90: 



36 

 

 

Art.61.Considerem-se infrações penais de menor potencial ofensivo, 

para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que 

a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 

não com multa. 

 

   A Lei Maria da penha afasta a violência doméstica da lei dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais.desta forma, não caberia falar em delito de menor potencial 

ofensivo aquele envolvendo violência doméstica.Assim como os delitos de lesão 

corporal seriam de ação penal pública incondicionada, de modo que não caberia à 

representação, acordos, transação, composição de danos ou até mesmo suspensão 

do processo (DIAS ,2007). 

 

Além disso, como inovação e firmeza, a lei estabelece e tipifica todas 

as formas de violência doméstica, retira dos Juizados Especiais 

Criminais(JECRIM) a competência para julgar os casos de violência 

doméstica contra a mulher que passa a ser considerada de maior 

potencial ofensivo, proíbe a aplicação de penas pecuniárias e multas, 

possibilita a prisão em flagrante, promovendo a prisão preventiva, se 

houver risco da integridade física da mulher e de seus descendentes 

e altera o art. 61 do Código Penal para considerar esse tipo de 

violência como agravante de pena.Essas necessárias modificações 

no Código Penal e Processual Penal tem como escopo a garantia de  

Proteção da vítima e de seus filhos e de suas 

filhas.Gerhard,2014,p.73. 

 

   Entretanto , conforme se verifca no atigo 17 da Lei Maria da penha, é vedada a 

aplicação de cesta básica, substituição de pena por multa, bem como de outras 

prestações pecuniárias, impossibilitando assim, a aplicação da Lei 9.099/95 nos 

casos de violência doméstica. 

No tocante á retratação da vítima, como ocorre na Lei 9.099/95, a Lei Maria da 

Penha possibilitou que houvesse retratação, todavia esta deve ser feita até o 

recebimento da denúncia, atendendo o disposto no artigo 25 do Código de Processo 

Penal” a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia”.A 

retratação deve ocorrer perante o juíz, sendo assim, conforme dispõe o artigo 16 da 
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Lei n° 11.340/06, será designada uma audiência especialmente para tal fim.(DIAS 

,2007). 

   A Lei Maria da Penha , além de reconhecer que a violência contra a mulher 

também é uma forma de violação dos direitos humanos, propôs uma política 

nacional de enfrentamento à violência doméstica e familiar, com a criação de 

serviços específicos para atendimento das mulheres na rede pública de saúde, 

habitação e assistência social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

   A violência pode ser considerada  como sinônimo de agressividade,tirania, 

intimidação, constrangimento e coação. Já a violência doméstica seria todos estes 

atos de violência ocorridos no âmbito domiciliar ou familiar.Neste viés, constata-se 

que a violência doméstica está presente não só no Brasil, mas também nos lares de 

todos os países estrangeiros. 

   A Lei Maria da penha considera como violência doméstica qualquer ação ou 

omissão que cause morte, lesão , sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial. 

   A história da sociedade é marcada pelo processo de estigmatização feminina, haja 

vista que a desigualdade de gêneros, na qual a mulher é considerada inferior ao 

homem, se deve à cultura patriarcal inserida na cultura brasileira.Em razão da forte 

pressão dos órgãos internacionais, principalmente pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, além da pressão dos 

movimentos feministas da sociedade brasileira, o Brasil cumpriu os compromissos 

assumidos nos tartados e nas Conveções Internacionais dos quais é signatário. 

   A Lei Maria da penha trouxe diversas inovações, dentre elas a inaplicabilidade da 

Lei nº 9.099/95, ao excluir a Lei nº 11.340/06 do âmbito dos Juizados Especiais 

criminais, visto que a violência doméstica não constitui crime de menor potencial 

ofensivo, os quais são competência deste juizado, visando à efetiva proteção da 

mulher. 

  No entanto, é necessário que todos os componentes da Rede de Atendimento da 

Segurança Pública ajam de forma integrada e conjunta, com o objetivo de atingir a 

qualidade de vida e a segurança que é necessário para todos. 

  Visando isso, impalntaram-se políticas públicas com o objetivo de prevenir e coibir 

os atos de violência contra a mulher. 
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