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RESUMO
Estudos recentes buscam enfatizar que a sociedade ainda é machista e patriarcal (muito embora as mulheres estão,
cada vez mais, à frente da mantença familiar), o que corrobora com a violência doméstica ou de gênero. No entanto, os
estudiosos esquecem que as atitudes masculinas não decorrem apenas de fatos históricos,  religiosos,  políticos ou
culturais,  mas  também  podem  advir  de  fatores  genéticos,  psicológicos,  físicos  ou  mesmo  por  influência  familiar
decorrente da educação. Neste sentido,  é necessário entender tais fatores, bem como esclarecer a diferença entre
agressividade e violência. Além disso, explanar que os trâmites processuais, quando o indivíduo é denunciado com
fundamento na Lei nº 11.340/06, muitas vezes não são seguidos conforme o Código de Processo Penal vigente, pois
visa a proteção da mulher, porém é injusta para o indiciado. Nesse sentido busca-se compreender se a aplicação da lei,
que deve ser igual para todos, é respeitada para ambas as partes, além de apontar os fatores genéticos, psicológicos e
físicos  que  podem influenciar  no  resultado  do  processo.  Para  tanto,  esta  pesquisa  tem como alicerce  a  pesquisa
bibliográfica e legislativa.
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1 INTRODUÇÃO

Observando  os  crescentes  debates  acerca da Lei  nº  11.340/06  é  possível  inferir  que  as
penalidades impostas nem sempre se originam em decorrência dos atos realmente praticados, já
que  estes  podem  ser  influenciados  pela  genética  ou  problemas  psicológicos  e  físicos  não
configurando, apenas, uma exacerbação do machismo. Ademais, a sociedade contemporânea que
busca a proteção da mulher quando há violação dos seus direitos, por meio do direito de punir do
Estado, tem uma carência na aplicação da referida lei, no que tange à coleta de provas suficientes
que ensejem à instauração processual e possível encarceramento do homem. 

Portanto, tem-se como tema a identificação dos comportamentos hostis e sua diferenciação,
bem como a influência destes no processo penal e prováveis consequências da incorreta apuração
das provas que, possivelmente, acarretarão em possível condenação errônea do indivíduo. Visa-se
compreender se toda denúncia ou condenação que tem como base a Lei nº 11.340/06 possui a
correta averiguação dos motivos que resultaram nos fatos alegados e se há compreensão de que
nem todo ato hostil deriva apenas, ódio pelo sexo oposto.

Nesse sentido,  estabelece-se como objetivo geral  identificar  os fatores  que influenciam o
comportamento humano apresentando as diferenças entre agressividade e violência, bem como os
fatores que induzem a má aplicação da lei  no processo ou na imputação da culpa  quando há
infração penal. Sob esse aspecto são elencados os objetivos específicos: compreender com base na
genética,  psicologia  e  psiquiatria,  as  causas  da  agressividade  e  violência,  já  que  ambos  são
alicerces  da  referida  Lei;  apontar  as  diferenças  entre  elas;  identificar  a  influência  familiar  no
comportamento humano e, por fim, demonstrar que as atitudes hostis, embora sejam eixos centrais
da  Lei  nº  11.340/06,  são  incompreendidas  quando  há  a  aplicação  desta  e,  consequente,
averiguação dos atos praticados cujo intuito é a punição do indivíduo “infrator”.
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A presente pesquisa justifica-se pela nova análise da  Lei nº 11.340/06  e sua aplicabilidade
diante dos comportamentos hostis, visto que os atuais estudos demonstram apenas a importância
da lei em relação à mulher desprezando as consequências para o homem quando não há respeito
às normas processuais nem aos princípios basilares dispostos na Constituição Federal.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia  empregada  será  a  teórica,  utilizando-se  para  tanto  a  técnica  de pesquisa
fundamentada  na  análise  documental  e  bibliográfica  de  livros,  revistas  jurídicas,  artigos,  sites,
jurisprudências, dentre outras fontes de pesquisas ligadas ao tema que serão meios para obtenção
dos resultados. O intuito é compreender se a condenação do indivíduo é correta mesmo com as
deficiências  processuais  e  também analisar  se  os  problemas biológicos,  psicológicos ou físicos
podem  influenciar  na  aplicação  da  pena  ou  extinção  da  culpabilidade  (no  que  se  refere  a
imputabilidade do crime). 

Utilizar-se-á,  ainda,  o  método  empírico  indireto,  por  meio  do  qual  se  analisarão  dados
estatísticos  fornecidos  por  sites  governamentais.  Finalmente,  a  pesquisa  será  feita  por  método
dedutivo com base na análise do material levantado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se certificar que as atitudes ofensivas decorrem de fatores preexistentes e que podem
influenciar no processo decorrente da Lei nº 11.340/06, bem como demonstrar as precariedades de
sua aplicação que podem gerar consequências desagradáveis ao indivíduo.

4 CONCLUSÃO

Diante  do  que  foi  exposto  acima,  pretende-se  concluir  que  a  violência  doméstica  ou  de
gênero, tema central da Lei nº 11.340/06, ocorrem em razão de fatores, até então, desconhecidos ou
ignorados pelos atuais estudiosos e para tanto faz-se necessário identificar se os fatores genéticos,
psicológicos, físicos podem influenciar o decurso do processo penal e sentença definitiva, ambos
oriundos  da  denúncia  com  base  na  lei  supra  citada.  Insta  salientar  que  a  agressividade,  na
sociedade, deixou os níveis aceitáveis e tornou-se um problema em detrimento da impulsividade.
Muitas pessoas, pela impulsividade agem agressivamente ou ainda violentamente com intuito de
vingança. 
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