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RESUMO
O trabalho tem como aspecto principal a análise sociológica, processual e histórica da Lei Maria da Penha. Dispondo de
mecanismos jurídicos para proteger as vítimas de violência doméstica, estabelecendo medidas de proteção e assistência
para as mulheres em situação de risco, a referida lei visa coibir tal violência. Dessa forma, partindo de um estudo de
casos  concretos  sobre  os  atos  processuais  aos  quais  se  referem as  medidas  protetivas,  pretende-se  obter  como
resultado a estimativa sobre a eficácia de resolução dos conflitos que envolvem mulheres no ambiente doméstico. As
mulheres  buscam  a  sua  dignidade  e  prevalência  dos  direitos  constitucionalmente  garantidos  frente  às  violências
cometidas por companheiros,  cônjuges ou mesmo familiares.  Sendo assim, partindo do fichamento de dados como
requerimentos, revogações, retratações, arquivamentos, faixa etária e os crimes que chegaram ao conhecimento do
Poder Judiciário, pretende-se obter informações que possam de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento de
políticas públicas eficazes ao combate a este tipo de violência, cuja violação não é apenas em relação ao íntimo da
mulher, mas uma verdadeira afronta à Ordem Jurídica e os direitos por ela assegurados. A busca por resultados se dará
através da análise da coleta de dados do próprio sistema eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Paraná, dos autos
físicos e o respaldo doutrinário, legislativo e de trabalhos acadêmicos já publicados voltados ao tema em debate.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha; Violência de Gênero; Violência Doméstica.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente,  o  gênero  feminino,  de  forma  constante  foi  considerado  como  sensível,
inferior, vulnerável e dependente em relação ao gênero masculino, que por sua vez foi visto como o
provedor e protetor da família. Nesse contexto, e tendo em vista a recorrente situação de submissão
da mulher em relação a esta figura, lhe foi reservado ao longo do tempo muito mais o papel de
cuidar dos filhos e da casa, não lhe sendo auferida qualquer colocação de representatividade no
meio social – situação que apesar de significativamente modificada nos dias atuais, ainda ocorre. 

Neste sentido, a igualdade que se acredita ter alcançado não conseguiu transpor as barreiras
da  formalidade,  uma  vez  que  as  mulheres  continuam  a  sofrer,  muitas  vezes  uma  série  de
preconceitos como: ganhar salários inferiores ao dos homens para exercer a mesma função ou até
mesmo, quando mais preparada, não ser requisitada para uma vaga de reconhecimento social. 

Diante  desse contexto  é que se  fez  necessária  a  intervenção do Estado a fim de evitar
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause ofensa a qualquer bem jurídico, seja
ela física ou psicológica. 

A partir  de  então é  que surge Maria  da  Penha Maia  Fernandes que depois  de  diversas
tentativas,  sem  sucesso,  de  recorrer  à  justiça  brasileira  a  fim  de  garantir  seus  direitos,  já
incorporados  ao  ordenamento  jurídico  pátrio  por  meio  de  tratados  internacionais,  tornou-se
referência e conquistou, à duras penas e com sacrifício do próprio corpo e bem estar, um direito que
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não serviu  só a ela,  mas a muitas  outras  mulheres  brasileiras que se  encontravam na mesma
situação, qual seja, o de proteção à mulher vítima de violência doméstica. 

Ocorre que, apesar da criação da Lei nº 11.340/2006 que estabelece inúmeros mecanismos
com a finalidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda há incidência de
casos de violência de gênero. 

Diante disto, qual seria a eficácia desta lei partindo do ponto de vista da realidade processual
e empírica em relação à vítima de violência doméstica?

Portanto, é pelo presente que se pretende estudar os benefícios, bem como os obstáculos
rumo a eficácia da aplicação da Lei nº 11.340/2006 sob os aspectos prático-processuais tendo como
base os métodos de abordagem indutivo e sistêmico, método de procedimento empírico e técnica de
pesquisa fundamentada na pesquisa documental e bibliográfica em livros, revistas jurídicas, artigos,
jurisprudências, assim como na análise dos processos reais que apliquem a Lei nº 11.340/2006.  

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método de pesquisa utilizado foi um método histórico comparativo pelo qual se obteve um
panorama histórico-social da condição de vulnerabilidade da mulher na sociedade contemporânea e
apontou as circunstâncias que levam a mesma a ser vítima de violência doméstica. A técnica de
pesquisa  se  fundamentou  na  pesquisa  documental  e  bibliográfica  em  livros,  revistas  jurídicas,
artigos,  jurisprudências,  dentre  outras  fontes  de pesquisa  ligadas ao tema que são meios  para
obtenção dos resultados. Indispensável,  também, a utilização da rede mundial  de computadores
(Internet) como meio auxiliar principalmente para acesso a endereços eletrônicos de Órgãos oficiais,
na busca de legislação e jurisprudência. 

De mesmo modo, utilizou-se o método de pesquisa de campo, por meio de uma abordagem
quantitativa e qualitativa, utilizando-se de casos concretos de violência doméstica com enfoque na
vítima a fim de se chegar ao resultado esperado. Ademais, foram recolhidos dados como faixa etária
das vítimas extraídos dos documentos como boletins de ocorrência e Medidas Protetivas traduzidas
em gráficos, planilhas e tabelas a fim de obter as taxas de desistência de tais medidas. Além disso,
foi utilizada a base de dados do Processo Judicial Eletrônico do Estado do Paraná (PROJUDI/PR) e
o Sistema de Informatização do Cartório Criminal do Paraná (SICC) entre o período de janeiro de
2013  a  dezembro  de  2015  de  Maringá  e  sua  Região  Metropolitana,  tendo  como  enfoque  os
requerimentos, revogações, retratações e arquivamentos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Não há  como negar  a  relevância  do  movimento  feminista  na  conquista  de  direitos  das
mulheres, destacando-se a conquista de direitos políticos e sociais. 

Sobre este aspecto, 

O feminismo, como movimento social,  é um movimento essencialmente moderno, surge no
contexto  das ideias iluministas  e  das  ideias  transformadoras  da Revolução  Francesa e da
Americana e se espalha, em um primeiro momento, em torno da demanda por direitos sociais e
políticos. Nesse seu alvorecer, mobilizou mulheres de muitos países da Europa, dos Estados
Unidos  e,  posteriormente,  de  alguns  países  da  América  Latina,  tendo  seu  auge  na  luta
sufragista. (COSTA, p 1-2, 2005). 
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O artigo 25 conquistas das mulheres no Brasil de Michel Goulart retrata justamente os papeis
importantes assumidos por mulheres, assim como seus direitos que foram conquistados. Dentre os
fatos históricos importantes podemos destacar os elencados a seguir.

No Brasil, o acesso à educação às mulheres surgiu em 1827 com a frequência às escolas
elementares, enquanto que ao ensino superior só fora regulamentado no ano de 1879. O direito ao
voto apenas foi estendido às mulheres brasileiras através de muita luta, neste sentido “o movimento
feminista no Brasil estava diretamente ligado às mudanças político-sociais que ocorriam no país,
isso porque especificamente em 1934, o voto feminino foi reconhecido durante o governo de Getúlio
Vargas [...]” (RISSATO, p.16, 2016, grifo nosso). 

Em que pese a condição da mulher  ter sido de submissão ao homem, muitas ocuparam
cargos importantes de liderança, como por exemplo, Maria Leopoldina Josefa Carolina, imperatriz do
Brasil, a qual exigiu a proclamação da independência do Brasil durante sua regência na ausência de
Dom Pedro I. Além disso, ocuparam também cargos no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ainda  em  relação  ao  século  XX,  entre  os  anos  de  1980  a  1990,  foram criados  órgãos
responsáveis  pela  proteção  das  mulheres,  os  quais  podem ser  citados:  Centro  de  Autodefesa,
Programa  de  Atenção  Integral  a  Saúde  da  Mulher  (PAISM),  a  Delegacia  de  Atendimento
Especializado à Mulher – DEAM, no estado de São Paulo, o Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher,  também  denominado  Fundo  de  Desenvolvimento  das  Nações  Unidas  para  a  Mulher
(UNIFEM).

Ressalta-se que no ano de 1988 com o advento da Constituição da República Federativa do
Brasil, as mulheres conquistaram a igualdade em direitos e deveres em relação aos homens perante
a lei. 

3.1 SURGIMENTO DA LEI Nº 11.340/2006

A disposição legal recebeu o nome de Lei Maria da Penha pelo fato de ter se originado da luta
pelo reconhecimento de direitos por Maria da Penha Maia Fernandes. 

A  vítima,  Maria  da  Penha  Maia  Fernandes,  sofreu  duas  tentativas  de  homicídio  por  seu
cônjuge à época dos fatos, sendo que, em decorrência das violências físicas perpetradas por ele,
ficou paraplégica. Apesar de toda tentativa de busca pela concretização dos seus direitos utilizando-
se  dos  instrumentos  normativos  internos,  tal  situação  não  foi  solucionada,  motivo  pelo  qual
ingressou com uma denúncia juntamente ao Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL) e
o Comitê Latino-Americano para Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), os quais encaminharam
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).

A OEA responsabilizou o Brasil por negligência, omissão e tolerância em relação a violência
doméstica contra as mulheres, razão pela qual deu início à criação da lei objeto de análise, a qual foi
sancionada em 7 de agosto de 2006. 

Mesmo após a criação da Lei nº 11.340/2006, vale mencionar, alguns dados relevantes foram
levantados por órgãos nacionais que lutam pela defesa da mulher, sendo que de acordo com a
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres do Governo Federal, no ano de 2015, em média a
cada 7 minutos foi registrada uma denúncia de violência doméstica no Brasil. 

Além disso,  segundo  a  pesquisa  “Mulheres  Brasileiras  e  Gênero  nos Espaços  Público  e
Privado” realizada pela Fundação Perseu Abramo, estima-se que somente no ano de 2010 cerca de
11,5 milhões de mulheres sofreram violência física que consistiram em tapas e empurrões, enquanto
que 9,3 milhões foram vítimas do crime de ameaça.

Por outro lado alguns dados são positivos. O Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Data
Popular, por intermédio da pesquisa “Percepção da Sociedade sobre Violência e Assassinato de
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Mulheres”, realizada em 2013, constatou que 98% da população brasileira tem conhecimento da
existência da Lei Maria da Penha. 

3.2 DO PROCEDIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Pelo  instrumento  das  Medidas  Protetivas  de  Urgência  visa-se  resguardar  os  direitos  da
ofendida no que se refere a sua integridade psicológica e física. Para tanto, é necessário que ocorra
a violação de algum bem jurídico relevante que enseje a proteção estatal. 

Considerando a situação de risco que a mulher se encontra após ou na iminência de sofrer
violência de gênero, o que abrange as esferas psicológica, física, sexual, patrimonial e moral 1, há a
possibilidade de buscar tutela do Estado através do órgão competente. Nesse sentido, a legislação
determina que as autoridades policiais, bem como o Ministério Público, estão aptas a realizarem o
requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, que depende do pedido da ofendida. Ressalta-se
que a autoridade policial é um mediador entre a vítima e o Poder Judiciário, pois,

[...] dada a urgência das medidas e das circunstâncias que envolvem o fato, a ofendida, ao
procurar proteção junto ao órgão policial,  declara seu desejo, ou necessidade, de que seja
concedida medida protetiva,  e  esse pedido é  encaminhado pela  autoridade policial  ao juiz
competente. (ALFERES; GIMENEZ; ALFERES, p. 60, 2015, grifo nosso). 

O referido requerimento poderá conter quaisquer medidas, previstas no artigo 22 da Lei nº
11.340/20062,  de  modo  que  o  juiz  proferirá  decisão  conforme  proporcionalidade  e  adequação
necessárias a fim de coibir a prática de violência de acordo com cada caso em concreto, devendo,

1 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  que  lhe  prejudique  e  perturbe  o  pleno  desenvolvimento  ou  que  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 à saúde psicológica e à autodeterminação;
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 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 à 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.
2 Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá
aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre
outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n.
10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o
agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



portanto, avaliar suas peculiaridades em consonância com o narrado na  notitia criminis. Ademais,
ressalta-se que o prazo estabelecido para o conhecimento e deliberação do juiz, além da ciência do
Ministério Público acerca dos fatos que deram origem ao requerimento de Medidas Protetivas de
Urgência é de, no máximo, 48 horas3. 

Sendo a hipótese de indeferimento das Medidas Protetivas de Urgência, os autos serão
arquivados  definitivamente.  De  outra  sorte,  ocorrendo  o  deferimento,  as  partes  deverão  ser
notificadas, leia-se intimadas, para que tomem ciência da decisão proferida em Juízo. Deste modo,
sendo a intimação com resultado positivo, os autos ficarão arquivados provisoriamente até que se
sobrevenha a  informação,  da  ofendida,  sobre  eventual  descumprimento  por  parte  do  requerido.
Entretanto,  restando  a  intimação  infrutífera  deste  último,  deverão  ser  realizadas  diligências  no
sentido de buscar seu paradeiro. 

Ainda sob esta perspectiva, havendo comunicação a respeito de suposto descumprimento
das Medidas Protetivas de Urgências deferidas anteriormente, os autos serão remetidos ao membro
do Ministério Público para que se manifeste acerca das providências que entender necessárias.
Após, sendo encaminhados os autos ao juiz, este decidirá o que entender cabível dependendo da
gravidade dos fatos, podendo, em regra, ser aplicável tanto a audiência de advertência quanto a
prisão preventiva. 

3.2.1 Prisão Preventiva Decorrente do Descumprimento

§1.º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que
a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser
comunicada ao Ministério Público.
§2.º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do
art. 6.º da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as
medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do
agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de
desobediência, conforme o caso.
§3.º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio
da força policial.
§4.º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5.º e 6.º do art. 461 da
Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
3 Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência;
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso;
III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis.
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A Lei nº 12.403/2011 alterou o disposto no artigo 3194 do Código de Processo de Penal,
inserindo medidas cautelares que restringem a liberdade e são diversas da prisão, de modo que
muito  se  assemelham  àquelas  previstas  no  artigo  22  da  Lei  nº  11.340/2006,  já  apresentadas
anteriormente.  Ressalta-se  que  a  restrição  de  liberdade  em  comento  não  se  refere  às  penas
eventualmente impostas em sentença penal condenatória. 

Embora  as  Medidas  Protetivas  de  Urgência  possuam  natureza  processual,  ou  ainda
cautelar,  poderão  ser  impostas  penalidades  quanto  ao  seu  descumprimento.  Nesse  sentido,  o
fundamento encontra-se estampado no artigo 312, parágrafo único5 do Código de Processo Penal. 

Apesar  disso,  há de se destacar  que a prisão deve ser  utilizada como última forma de
coação ao cumprimento da lei seja ela qual for, atendendo assim a finalidade do direito penal, em
especial, a Lei nº 11.340/2006, haja vista que o dispositivo legal traz outras restrições de direitos em
tese suficientes para fazer cessar a violência contra a mulher. 

Sendo o caso, portanto, de decretação da prisão preventiva, a vítima deverá ser notificada,
tanto do ingresso quanto da saída da prisão conforme expresso no artigo 216 da lei em destaque. 

Ademais,  por  se  tratar  de  lei  especial,  algumas  peculiaridades  devem  ser  observadas
quando da sua aplicação, de modo que assim se observa no artigo 177 da referida legislação. 

No caso da aplicação desta lei em particular, há possibilidade de antes de decretar prisão
preventiva realizar audiência de advertência quando chega ao conhecimento do Juízo informações
de descumprimento das Medidas Protetivas de Urgência. O fundamento para a medida se encontra
no  princípio  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  haja  vista  que,  assim  como  explanado
anteriormente, a intervenção do direito penal, tal qual a privação da liberdade só deve ocorrer em
última hipótese, aplicando-se dessa forma também o principio da intervenção mínima. 

4 Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III  -  proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou
instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e
trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo
receio de sua utilização para a prática de infrações penais
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os
peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do
seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
5 Art.  312.   A prisão preventiva poderá ser  decretada como garantia da ordem pública,  da ordem econômica,  por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).
6 Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao
ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.
Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.
7 Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica
ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.
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3.2.2 Audiência Preliminar

Este  ato  processual,  previsto  no  artigo  168 da  Lei  nº  11.340/2006  objetiva  possibilitar  à
ofendida a retratação dos crimes cuja ação penal  dependa de representação ou, ainda, queixa-
crime, como por exemplo, nos crimes de ameaça e injúria. Entretanto, vale mencionar que os crimes
cuja natureza da ação é pública incondicionada, isto é, os crimes que não levam em consideração a
vontade  da  vítima  na  continuidade  do  processo  não  estarão  sujeitos  à  aplicação  da  audiência
preliminar. 

Ademais, em regra, o crime de lesão corporal, previsto no artigo 1299 do Código Penal, possui
natureza pública incondicionada, em outras palavras, a titularidade da ação é do Ministério Público.
Com o advento da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais) os crimes de menor potencial ofensivo, que
inclui  o  crime  de  lesão  corporal  leve  e  culposa,  tornaram-se  de  ação  pública  condicionada  à
representação, ressalvada a hipótese de violência doméstica, enunciada no §9º10 do referido artigo,
bem como de acordo com a súmula 54211 do Superior Tribunal de Justiça. 

Na ocasião da audiência preliminar, a ofendida é atendida pelo setor de psicologia do Juízo,
oportunidade em que  é  ofertada  a  desistência  da  continuidade dos  autos  de medida  protetiva,
conforme entender necessário. 

3.3 A IMPORTÂNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A criação de varas especializadas para ao atendimento de vítimas de violência doméstica
está exposto no artigo 1412,  caput, da Lei nº 11.340/2006 e destina-se ao tratamento priorizado no
trâmite dos processos em que envolvam violência de gênero, considerando o princípio da celeridade
e do princípio da isonomia. 

Por este último, sabe-se que o indivíduo deve ser tratado de forma desigual na medida de
sua desigualdade. Tal afirmação está consubstanciada na Constituição Federal, em seu artigo 5º,
caput13.  Assim,  na  hipótese  de  ocorrência  de  violência  de  gênero,  conclui-se  que  a  mulher  se
encontra  em situação  vulnerável,  o  que  a  torna  desigual  perante  o  homem.  Nesse  sentido,  “a
igualdade  substancial  postula  tratamento  justo  a  todos  os  indivíduos,  de  modo  a  compensar
eventuais desvantagens financeiras, físicas, sociais ou de qualquer outra natureza, sempre com o
intuito de assegurar uma fruição igualitária dos bens da vida” (JÚNIOR, 2013, p. 217). 

8 Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida
a  renúncia  à  representação  perante  o  juiz,  em  audiência  especialmente  designada  com  tal  finalidade,  antes  do
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.
9 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
  Pena - detenção, de três meses a um ano.
10§9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva
ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
11 A  ação  penal  relativa  ao  crime  de  lesão  corporal  resultante  de  violência  doméstica  contra  a  mulher  é  pública
incondicionada. 
12 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.
13 Art.  5º Todos são iguais perante a lei,  sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
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Com tal característica, observa-se que a criação da vara especializada, além de constituir um
instrumento  de  tramitação  processual  prioritária,  é  também  um  meio  de  efetivação  de  direitos
fundamentais. 

3.3.1 Criação Da Vara Especializada Na Comarca De Maringá

Através  da  Lei  nº  17.324/2012  foi  criada  a  5ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Região
Metropolitana  Maringá14,  cuja  competência  e  atribuições  ficaram  estabelecidas  no  art.  20  da
Resolução nº 93/201315 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A partir disto, ficou instituído o
Juizado  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  contra  a  Mulher  e  Vara  de  Crimes  contra  Criança,
Adolescentes e Idosos da Comarca de Maringá, onde conta com equipe multidisciplinar. 

Até a data de criação do Juízo, os processos em trâmite eram de competência das varas
criminais  comuns.  Tais  procedimentos  foram  redistribuídos  e  encaminhados  para  a  vara
especializada, onde podem ser encontrados até a presente data. 

3.3.2 A Atuação Do Setor De Psicologia Nos Casos De Violência Doméstica

O Juizado de Violência  Doméstica  se  vê  amparado  pela  equipe  multidisciplinar  podendo
contar com profissionais da área de psicologia, assistência social, jurídica e saúde, nos termos do
artigo 29 da Lei nº 11.340/200616. Deste modo, considerando a complexidade e a sensibilidade dos
casos  envolvendo  violência  doméstica  contra  a  mulher  faz-se  necessário  o  entendimento  que
ultrapassa o aspecto jurídico, conforme prevê o artigo 3117 da referida legislação. 

Bem por isso, a avaliação não se dá apenas sob o ponto de vista físico da mulher vítima de
violência doméstica, mas em relação ao constrangimento moral e psicológico sofrido por ela, o que,
por vezes, contribui para o afastamento da mulher da sociedade em que vive, tanto no seio familiar,
quanto em relação às outras possíveis formas de afeto. 

Diante disso, é por intermédio da equipe multidisciplinar que ocorrem as avaliações, entre
outras atribuições conforme artigo 3018 da Lei nº 11.340/2006, necessárias a fim de identificar quais
os riscos aos quais a mulher está exposta e os meios eficazes de evitar novas agressões.  

14 Art.5º. O art. 256, incisos V e VI da Lei referida no art. 1º desta Lei, passam a vigorar acrescidos respectivamente das
alíneas “c” e “c”, com a seguinte redação: 
V – Na Comarca da Região Metropolitana de Maringá, Foro Central: 
c – a 5ª Vara Criminal. 
15 Art. 20. Sem prejuízo de outras atribuições fixadas nesta Resolução, exercerão a especialização de competência
determinada nesta Seção:
II – No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos, de forma exclusiva;
16 Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados poderão contar com
uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial,
jurídica e de saúde.
17 Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação
de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.
18 Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela
legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou
verbalmente  em audiência,  e  desenvolver  trabalhos  de orientação,  encaminhamento,  prevenção e  outras  medidas,
voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.
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Salienta-se que a atuação do setor de psicologia não se destina apenas à mulher, como
também todos aqueles que fazem parte do núcleo familiar, incluindo, especialmente, o agressor.

3.3.3 Outras Unidades De Atendimento Aos Casos De Violência Doméstica Em Maringá

Os setores de psicologia, em regra, estarão estabelecidos junto ao Juízo competente para
dirimir conflitos relativos à violência de gênero, entretanto, há a possibilidade de encaminhamento
para órgãos extrajudiciais vinculados ao estado ou ao município19. 

O município de Maringá conta com o apoio do Centro de Referência e Atendimento à Mulher
Maria Mariá (CRAMMM), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Núcleo de Extensão sobre a Lei Maria da Penha
(NUMAP), este último subordinado à Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

Em  relação  ao  primeiro,  o  objetivo  é  fornecer  à  vítima  de  violência  doméstica  suporte
psicológico,  jurídico  e  acolhimento  junto  a  casa  abrigo.  Quanto  ao  segundo,  são  de  sua
responsabilidade a organização e oferta de serviço de assistência social destinada à proteção ao
vulnerável. Em sequência, o CREAS auxilia indivíduos cujos direitos básicos foram violados. Por fim,
o NUMAP oferece assistência jurídica especializada às vítimas de violência doméstica e familiar
contra a mulher. 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA COMARCA DE 
MARINGÁ

Tendo em vista a criação da vara especializada no ano de 2013,  foram analisadas 250
Medidas Protetivas que compreendem os anos de 2013 a 2015, com a finalidade de obter dados
acerca da aplicação da Lei nº 11.340/2006 nesta cidade e comarca de Maringá.  

Para tanto, foram levados em consideração os seguintes requisitos: data do requerimento
das Medidas Protetivas de Urgência, crime cometido pelo suposto agressor, faixa etária da ofendida
e motivo da revogação das Medidas Protetivas de Urgência. 

19 Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas
competências:
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência
doméstica e familiar;
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.
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VIAS DE FATO LESÃO CORPORAL AMEAÇA OUTROS CRIMES
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GRÁFICO 1: Porcentagem de crimes com aplicação da Lei nº 11.340/2006

É preciso mencionar que, para a constatação dos números relativos ao requisito acima, em
muitas Medidas Protetivas de Urgência inclui-se a prática de mais de um crime. Ademais, no que se
refere aos outros crimes, estão entre eles, os crimes contra o patrimônio e contra a honra. 
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Gráfico 2: Média de idade das vítimas de violência familiar contra a mulher
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Gráfico 3: Porcentagem dos motivos de arquivamento das Medidas Protetivas de Urgência
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Além dos requisitos representados, ressalta-se a  absolvição do réu quando se encerrou a
tramitação da ação penal. Considerando que a renúncia tácita e a audiência do art. 16 podem se
confundir,  é importante frisar a diferença entre elas, qual  seja:  enquanto uma é a manifestação
expressa da vítima em juízo no sentido de não desejar a continuidade das Medidas Protetivas, a
outra é a inércia da ofendida em realizar sua manutenção. 

4 CONCLUSÃO

Conforme dado exposto acima, a grande parte da população brasileira tem conhecimento da
Lei  nº  11.340/06,  conhecida  como  Lei  Maria  da  Penha.  Ocorre  que,  mesmo  obtendo  esse
conhecimento, isso não tem sido considerado um impeditivo para a realização de crimes contra o
gênero feminino.

A mulher ainda se encontra em uma posição de fragilidade em relação a seu parceiro, que na
maioria  das  vezes  ocupa  o  polo  de  agressor.  Porém,  quando  se  trata  de  violência  de  gênero,
qualquer relação doméstica se enquadra na referida lei.

Analisando  os  dados  coletados,  pode-se  concluir  que  a  violência  verbal  tem  sido
predominante nos casos de violência doméstica. Lembrando que violência não é só a agressão
física  como  grande  parte  da  população  acredita,  mas  também  abrange  a  violência  verbal,
psicológica, sexual, patrimonial, entre outras.

Da mesma forma que a violência  verbal  tem sido  predominante,  pode-se destacar  como
principal motivo de arquivamento e revogação das medidas protetivas de urgência, a desistência da
vítima. A vítima, por vezes não vê mais necessária a aplicação dessa medida de proteção e por
vontade própria pede a revogação das medidas através da audiência do artigo 16 da Lei 11.340/06.

Pode-se  concluir  que  apesar  da  ampla  divulgação  da  lei  e  das  medidas  impostas  aos
agressores, não se tem como meio suficiente somente a aplicação de tais medidas, tendo em vista
que há muitos casos de reincidência e muitos casos em que não há relato da vítima às autoridades
competentes. 

Vê-se necessário a conscientização da população quanto a necessidade de as vítimas de
violência doméstica registrarem as violências sofridas, pois muitas das vezes, quando há registro da
violência,  a  vítima já  sofreu alguma violência anteriormente.  Mas principalmente é necessária  a
conscientização da população para que não haja mais qualquer tipo de violência.
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