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RESUMO 

 

O presente artigo aborda a polêmica questão da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, em especial no que diz respeito à efetividade da Lei nº 11.340/2006, conhecida como 

Lei Maria da Penha, cujo objetivo é constatar quais os instrumentos e mecanismos que foram 

criados para garantir uma maior proteção às mulheres vítimas desta violência, bem como 

verificar se a Lei Maria da Penha está cumprindo com a finalidade de coibir a violência de 

gênero praticada em nosso país. Com base em uma revisão bibliográfica e documental, por 

meio de análise de obras literárias, artigos científicos e leis que abrangem o tema proposto, 

busca-se esclarecer, através deste trabalho, que atualmente a violência contra a mulher no 

ambiente doméstico é um dos mais graves problemas enfrentados pela sociedade brasileira e 

que a mera consagração de direitos não é suficiente para erradicar esta violência. E por 

conseguinte, demonstrar que apesar do rigor no tratamento dispensado pela Lei Maria da 

Penha, a violência doméstica contra a mulher ainda é uma triste realidade presente na 

sociedade, conforme demonstram pesquisas recentes, portanto mostra-se imprescindível a 

intervenção do Estado por meio de políticas públicas que disseminem a cultura da não 

violência contra a mulher, a fim de prevenir e conscientizar a população para que haja uma 

mudança de mentalidade da sociedade. 

 

Palavras-chave: Gênero. Medidas Protetivas. Políticas Públicas.  

 

 

THE MARIA DA PENHA LAW: THE EFFECTIVENESS OF LAW No. 11.340 / 2006 

IN THE FIGHT AGAINST DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE AGAINST 

WOMENTÍTULO DO ARTIGO  

 

ABSTRACT 

 

This article addresses the controversial issue of domestic and family violence against women, 

especially with regard to the effectiveness of Law nº 11.340 / 2006, known as the Maria da 

Penha Law, whose objective is to verify which instruments and mechanisms were created to 

guarantee greater protection for women victims of this violence, as well as verify whether the 

Maria da Penha Law is complying with the purpose of curbing gender-based violence 

practiced in our country. Based on a bibliographic and documentary review, through the 

analysis of literary works, scientific articles and laws that cover the proposed theme, we seek 

to clarify, through this work, that currently violence against women in the domestic 

environment is one of the most serious problems faced by Brazilian society and that the mere 

enshrining of rights is not enough to eradicate this violence. And therefore, to demonstrate 



that despite the rigor in the treatment provided by the Maria da Penha Law, domestic violence 

against women is still a sad reality present in society, as shown by recent research, therefore it 

is essential to intervene by the State through public policies that disseminate the culture of 

non-violence against women, in order to prevent and raise awareness among the population so 

that there is a change in society's mentality. 

 

Keywords: Genre. Protective Measures. Public Policy. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo busca analisar a questão da violência doméstica e familiar contra a 

mulher no ordenamento jurídico brasileiro, tema que vem ganhando cada vez mais destaque 

na sociedade, por conta do crescente número desta violência nos últimos anos, o que tem 

causado inúmeras e inacabáveis discussões, seja no campo social ou jurídico. 

Isso porque, a violência contra a mulher no ambiente doméstico é um problema 

universal que atinge toda a população, independente da classe social, da raça ou etnia, e 

muitas vezes de forma silenciosa e destruidora.  

E é por esta razão que esse assunto tem demandado uma atenção especial do poder 

público, tanto é que, a fim de combater ou ao menos prevenir a violência doméstica contra a 

mulher, foi promulgada no ordenamento jurídico pátrio, após a intervenção internacional, a 

Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, com o intuito de resguardar e 

amparar as mulheres vítimas desta violência. 

No entanto, mesmo diante da legislação citada acima, sabe-se que infelizmente ainda 

são muitos os casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres nos lares brasileiros, 

conforme demonstram pesquisas recentes. 

Por conta do exposto, o presente trabalho mostra-se de suma importância no cenário 

atual, pois tem como objetivo tratar de um assunto que envolve toda a sociedade e, ainda, não 

foi solucionado no campo jurídico. 

Com base em uma revisão bibliográfica e documental, por meio do levantamento das 

publicações disponíveis sobre o tema proposto, bem como obras, artigos científicos e leis 

busca-se através do presente trabalho verificar a efetividade da Lei Maria da Penha no 

combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Para tanto, inicialmente será feito uma abordagem da violência doméstica e familiar 

contra a mulher de forma geral, destacando sua definição, formas de manifestação e principais 

consequências.  

No segundo momento, serão abordados os aspectos jurídicos da Lei nº 11.340/2006, a 

fim de demonstrar os instrumentos e mecanismos que foram criados para garantir uma maior 

proteção às mulheres vítimas desta violência.  

E, por fim, discutir-se-á o tratamento dispensado à violência doméstica e familiar 

contra a mulher após a promulgação da Lei Maria da Penha e a necessidade de adoção de 

medidas, visando a prevenção e proteção das mulheres em situação de violência doméstica, 

como, por exemplo, a  implantação de novas políticas públicas, porquanto a referida Lei não 
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foi suficiente para impedir o elevado número de casos de violência doméstica contra a mulher 

nos últimos anos. 

O presente artigo encerra-se com as considerações finais, nas quais serão apontados os 

pontos conclusivos obtidos a partir do estudo proposto. 

Espera-se que este trabalho venha contribuir para a solução da questão ora apresentada 

e conscientizar a sociedade em relação ao tema para que haja uma mudança de mentalidade e 

de comportamento. 

 

 

2 DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

Antes de adentrar no estudo da efetividade da Lei nº 11.340/2006 no combate à 

violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o objeto da presente pesquisa, revela-se 

necessário fazer uma abordagem de forma objetiva e clara a respeito da violência doméstica 

contra a mulher em termos gerais, ressaltando o surgimento do interesse pelo tema na 

sociedade, suas definições e formas de manifestação, para somente depois compreender o 

tema proposto, o que será feito nos próximos capítulos.   

 

2.1 PANORAMA HISTÓRICO 

 

Com o estudo da violência doméstica e familiar contra a mulher, necessário se faz 

entender, de maneira breve, seu advento e disseminação na sociedade, possibilitando-se aferir 

com maior certeza sua ocorrência, definição e formas de manifestação.  

Atualmente, a violência doméstica contra a mulher é um dos mais graves problemas 

enfrentados pela população brasileira, decorrente da desigualdade nas relações de poder entre 

homens e mulheres, presente tanto na sociedade quanto na família. 

Sabe-se que apesar de todas as transformações econômicas, sociais, culturais e 

jurídicas ocorridas no seio da sociedade, ainda possível observar que existe uma divisão de 

papéis e funções entre homens e mulheres influenciada pelos costumes, tradições e religiões, 

que vem perdurando ao longo dos anos. 

Nesse cenário, à mulher tem sido transmitida a ideia de que ela deve ater-se ao lar, à 

família e às atividades domésticas, e ao homem deve ser reservada a função de executar o 

trabalho externo voltado ao sustento da família. Em outras palavras, à mulher foi conferido o 
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papel de inferioridade e de fraqueza e ao homem foi atribuído o papel de força e proteção em 

uma relação de superioridade hierárquica (LIMA, 2010, p. 285).  

Nesse sentido, Perrot (1998, p. 9-10) menciona que: 

 

A mulher foi criada para a família e as coisas domésticas. Mãe e dona de casa, esta é 

sua vocação, e nesse caso ela é benéfica para a sociedade inteira. [...] Os homens 

são, na verdade, os senhores do privado e, em especial, da família, instância 

fundamental, cristal da sociedade civil, que eles governam e representam dispostos a 

delegar às mulheres a gestão do cotidiano. 

 

Ressalta-se que, esta visão do homem como provedor da subsistência da família tendo 

como contraposto a figura feminina, confinada ao lar e aos cuidados dos filhos, propicia a 

desigualdade sociocultural, que é uma das causas da discriminação feminina e, sobretudo, da 

dominação masculina. 

Como explica Dias (2008, p. 17), “a sociedade outorga ao macho um papel 

paternalista, exigindo uma postura de submissão da fêmea”. 

E é nesse contexto que ocorrem as situações de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, que é resultado da relação hierárquica estabelecida entre os sexos e sacramentada ao 

longo da história pela diferença de papéis instituídos socialmente a homens e mulheres. 

No entanto, com o ingresso em peso das mulheres no mercado de trabalho, propiciadas 

em grande parte pelas lutas feministas realizadas na década de 70 e pelo direito à igualdade 

assegurado pela Constituição Federal de 1988, houve uma redefinição dos papéis dos homens 

e das mulheres na sociedade e dentro da própria família, sendo impostas aqueles tarefas nunca 

antes imaginadas, afetas ao lar e aos filhos. 

Esse fator social, que ao invés de provocar mudanças significativas no campo cultural, 

tornou-se uma justificativa para a propagação da violência doméstica contra a mulher, que na 

maioria das vezes é empregada como elemento compensador das possíveis falhas no 

cumprimento dos papéis impostos às mulheres dentro dos lares. 

Desta forma, verifica-se que a violência doméstica contra a mulher é fruto de uma 

construção histórica e cultural, que naturaliza a subordinação feminina, sendo que ainda faz 

parte da realidade de muitas mulheres no Brasil, que mesmo após todas as conquistas na 

legislação, no campo profissional e nas políticas públicas, ainda precisam superar os 

problemas advindos da posição social subordinada, que muitas vezes ocupam em relação aos 

homens. 
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2.2 DEFINIÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Após este breve panorama histórico acerca da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, revela-se necessário apresentar sua definição.  

Conforme afirmam Araújo e Mattioli (2004, p. 113): 

 

A palavra violência deriva do latim, violentia, cujo significado é violência, força. O 

verbo é violare, significando violentar, transgredir. Ambos derivam de vis, que tem o 

sentido de potência, vigor, força física, como também quantidade, abundância, 

essência, emprego da força.   

 

Em seu sentido mais amplo, a violência consiste em ações de agressividade, 

hostilidade, coação, constrangimento, cerceamento, ameaça ou intimidação praticadas por 

indivíduos, grupos, classes ou nações que afetam a integridade física, moral ou mental de 

outros seres humanos, independente da raça, idade ou renda, podendo ocorrer em diversos 

contextos e lugares. 

Desta maneira, a violência doméstica é uma modalidade de violência caracterizada 

pelo elemento espacial, isto é, para configurar a violência doméstica é preciso que esta ocorra 

num determinado ambiente, sendo ele familiar, doméstico ou de intimidade, entre os membros 

de uma mesma família ou pessoas que convivam ou tenham convivido juntas. 

Acerca desta modalidade de violência, Cunha (2007, p. 57) nos ensina que: 

 

A violência que ocorre no seio da família é apenas uma das formas e um dos lugares 

de sua manifestação. Entretanto, ela é quase invisível, pois se projeta no espaço das 

relações de intimidade, entre pessoas que integra ou integravam a mesma unidade de 

convivência. É na casa, onde geralmente, acontece a maior parte dos casos de 

violência entre os membros da família. Na maioria das vezes, essa modalidade tem 

por alvo mulheres, crianças e adolescentes.  

 

No tocante à violência doméstica e familiar contra a mulher, esta pode ser conceituada 

como a violência perpetrada no âmbito doméstico com o uso da força física, intelectual ou 

psicológica, a fim de submeter a mulher a fazer ou deixar de fazer algo contra a sua vontade. 

Segundo o art. 5º da Lei nº 11.340/2006, a violência doméstica e familiar contra a 

mulher é definida como: 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
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I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas;  

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa;  

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.  

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual.  

 

Assim, pelos termos do artigo colacionado acima, constata-se que o autor da violência 

doméstica e familiar contra a mulher é sempre alguém próximo da vítima, alguém que ela 

mantém ou manteve algum tipo de relacionamento afetivo.  

Entretanto, para que seja configurada violência doméstica e familiar contra a mulher, 

não é necessário que as partes tenham sido casadas, nem que sejam marido e mulher, basta 

apenas que esteja caracterizado o vínculo de afetividade, sendo assim, o agressor pode ser o 

marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, filho, neto, 

irmão. 

Do mesmo modo, não só as esposas, companheiras ou amantes estão no âmbito de 

abrangência do delito de violência doméstica como sujeitos passivos, também pode ser as 

filhas, netas, mãe, avós e sogra do agressor, bem como qualquer outra parente que mantém 

vínculo familiar com ele (DIAS, 2007, p. 41).  

Ainda, é importante destacar que o legislador se preocupou com as pessoas que não 

fazem parte da família, mas que participam de alguma forma do espaço físico considerado 

unidade doméstica, ao incluir, no inciso I, as pessoas agregadas esporadicamente, como no 

caso de empregada agredida pelo patrão. 

Nesse sentido, Cunha (2007, p. 30) ressalta: 

 

Com efeito, segundo Fabrício da Mota Alves, assessor parlamentar do Senado com a 

experiência, portanto, de quem acompanhou a discussão legislativa travada no 

Parlamento, essa definição abrange, inclusive, os empregados domésticos, ou seja, 

os esporadicamente agregados – assunto aliás, muito debatido no Congresso 

Nacional. O termo esporadicamente aqui dá uma noção de relacionamento 

provisório, típica da relação de emprego doméstico. 

 

Assim, conclui-se que a violência doméstica e familiar contra a mulher apresenta 

como característica dominante o fato do agressor manter ou ter mantido relação afetiva com a 

vítima. 
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2.3 FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER 

 

Nos termos do art. 7º da Lei nº 11.340/2006, existem diversas formas de manifestação 

da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo elas: a violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral, que podem ser cometidas conjunta ou isoladamente. 

Por violência física entende-se toda ação que cause algum dano à integridade física ou 

à saúde da mulher, sendo que esta forma está prevista no art. 7º, inciso I da Lei nº 

11.340/2006. 

Araújo (2004, p. 45) considera como violência física “as agressões dirigidas ao corpo 

da pessoa, resultando ou não em lesões corporais”.  

Nas palavras de Cunha (2007, p. 37): 

 

Violência física é o uso da força, mediante socos, tapas, pontapés, empurrões, 

arremesso de objetos, queimaduras, etc., visando desse modo, ofender a integridade 

ou a saúde corporal da vítima, deixando ou não marcas aparentes, naquilo que se 

denomina, tradicionalmente, vis corporalis.  

 

Portanto, qualquer agressão que ofenda o corpo e a saúde da mulher com uso de força 

física, mesmo que não deixe marcas é considerado violência física. 

Por outro lado, a violência psicológica se caracteriza por comportamentos sistemáticos 

com o objetivo de obter, manter e exercer o controle sobre a mulher, suas ações e decisões, 

ocorrendo na maioria das vezes por agressões verbais, ameaças ou intimidações constantes, 

como por exemplo, impedir a mulher de sair de casa, de trabalhar e ter amizades. 

De acordo com o art. 7º, inciso II da Lei nº 11.340/2006, a violência psicológica é 

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, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e 

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

psicológica e à autodeterminação. 

 

A violência sexual, por sua vez, corresponde a qualquer forma de atividade ou prática 

sexual sem o consentimento da mulher, com o uso da força, coerção, suborno, ameaça ou 

qualquer outro meio que venha anular ou limitar a sua vontade pessoal. 

O art. 7º, inciso III da Lei nº 11.340/2006 conceitua a violência sexual como: 
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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. 

 

Já a violência patrimonial, está descrita no art. 7º, inciso IV da Lei nº 11.340/2006 

“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”. 

Esta forma de violência pode ser constatada através de situações como quebrar móveis 

ou eletrodomésticos, rasgas roupas e tomar imóveis ou dinheiro da vítima. 

Por fim, a violência moral, prevista no art. 7º, inciso V da Lei nº 11.340/2006, é a 

prática de condutas que consistem em caluniar, difamar ou injuriar a vítima, ocorrendo, 

normalmente, ao mesmo tempo que a violência psicológica.  

É fundamental destacar que embora as modalidades de violência doméstica e familiar 

contra a mulher possuam diferentes significados, geralmente elas não ocorrem de forma 

isolada, mas sim concomitantemente, como é o caso da ameaça seguida por agressões ou 

morte. 

Tanto é que, normalmente, as agressões físicas são precedidas de um histórico de 

violência psicológica. Primeiro surge uma pequena reclamação, que de repente é substituída 

por ofensas e xingamentos, até que atinge seu ápice com as agressões físicas.  

 

2.4 CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA A 

MULHER 

 

A violência doméstica e familiar contra a mulher, causa graves danos à saúde física e 

mental da vítima.  

Como qualquer outro tipo de violência, a violência doméstica atinge a integridade 

física e psíquica da mulher agredida, além de causar sérios problemas em sua vida, seja na 

esfera do desenvolvimento físico, cognitivo, social, moral, emocional ou afetivo, pois como já 

ressaltado neste capítulo, é praticada por pessoas próximas e de sua confiança, as quais 

deveriam lhe dar proteção. 

Dentre as principais consequências podem ser citadas a sensação de impotência, o 

sentimento de culpa, de fraqueza e angústia e até o aparecimento de sérios problemas mentais, 
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como a depressão, insônia, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além de 

comportamentos autodestrutivos, como o uso de álcool e drogas, ou mesmo tentativas de 

suicídio.   

No que tange às mulheres que exercem algum tipo de atividade profissional, a 

violência doméstica acaba por diminuir o seu rendimento, além da vergonha que é exposta 

pelos hematomas que muitas vezes são deixados em seu corpo.  

Ressalta-se, ainda, que os efeitos negativos da violência também repercutem na vida 

dos demais membros da família, comprometendo o pleno desenvolvimento dos filhos, mesmo 

quando eles não são agredidos (PAIVA e GOMES, 2008, p. 110). 

 

 

3 DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA LEI Nº 11.340/2006  

 

Buscando atender as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos e ratificar a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção 

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

pelo Presidente da República1, em agosto de 2006, a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei 

Maria da Penha. 

Esta Lei representa um marco histórico na evolução social dos direitos conquistados 

pelas mulheres no Brasil e recebeu este nome em homenagem a farmacêutica Maria da Penha 

Maia Fernandes, vítima de violência doméstica pelo seu marido, que tentou matá-la por duas 

vezes, além das inúmeras agressões e ameaças sofridas durante o período em que 

permaneceram casados. 

Oportuno mencionar que a Lei nº 11.340/2006 trouxe inúmeras inovações e mudanças 

significativas no campo jurídico, a fim de garantir a proteção e assistência às mulheres vítimas 

de violência doméstica e punir os seus agressores, conforme dispõe o art. 1º: 

 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do 

Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar. 

                                                           
1 Presidente da República em 2006: Luiz Inácio Lula da Silva. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
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Pelos termos do artigo mencionado acima, verifica-se que a Lei Maria da Penha além 

do caráter repressivo, também possui um caráter preventivo e assistencial. Segundo Dias 

(2007, p. 99), “a Lei Maria da Penha – mais do que uma lei -, é um verdadeiro estatuto: criou 

um microssistema visando coibir a violência doméstica. Precioso estatuto, não somente de 

caráter repressivo, mas, sobretudo, preventivo e assistencial”.  

Registra-se, que a Lei nº 11.340/2006 possui uma estrutura específica para atender a 

complexidade e a demanda do fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

com a previsão de mecanismos de prevenção, assistência às vítimas e punição mais rigorosa 

para os seus agressores, conforme melhor será demonstrado abaixo. 

 

3.1 DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

 

A fim de proteger a mulher da violência praticada no âmbito doméstico, foi elencada 

no art. 8ª da Lei nº 11.340/2006, uma série de medidas preventivas a serem adotadas tanto 

pelo Estado quanto pela sociedade, vejamos: 

 

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por 

diretrizes:  

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e habitação;  

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, 

com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às 

conseqüências e à freqüência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para 

a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 

dos resultados das medidas adotadas;  

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 

exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 

III do art. 1º , no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição 

Federal ;  

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em 

particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;  

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em 

geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 

mulheres;  

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos 

de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades 

não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de 

erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;  

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do 

Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 

enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art221iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art221iv
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VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de 

irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de 

raça ou etnia;  

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e 

ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.  

 

A respeito das medidas preventivas previstas no art. 8º, Souza (2007, p.78) leciona 

que: 

 

Num rol meramente exemplificativo (veja que o legislador fez constar no caput, a 

expressão tendo por diretrizes, o que não impede que outras medidas possam ser 

concretamente adotadas), o artigo 8º nos seus incisos, traça algumas providências de 

natureza administrativa que devem ser adotadas. 

  

Dentre as principais medidas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, estabelecidas no art. 8º da Lei Mari da Penha, é importante destacar a criação das 

delegacias especializadas e a capacitação da Polícia Civil e Militar, da Guarda Municipal e do 

Corpo de Bombeiro para tratar da questão. Cunha (2007, p. 45) afirma: 

 

A criação das delegacias especializadas, por si só, já importaria em notável avanço. 

Mas não basta a sua criação. É de rigor que se promova treinamento especializado 

aos policiais que exercerão suas atividades junto a tais unidades. Que se escolham 

pessoas que se revelem aptidão para o trato da mulher e sensibilidade para 

abordagem dos problemas por ela suportados. E que se dê preferência a policiais do 

sexo feminino em face do constrangimento natural que se verifica cotidianamente, 

quando a mulher se vê obrigada a narrar fatos incômodos (a prática de um crime 

contra a sua liberdade sexual, por exemplo) para homens nem sempre preparados 

para ouvi-la.  

 

Além dessas medidas preventivas elencadas no art. 8º da Lei nº 11.340/2006, existem 

as medidas reagentes ou repressivas, previstas no art. 9º do mesmo documento legal. 

Assim, nos termos do art. 9º, a assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar compreende a assistência social, por meio do cadastro de programas 

assistenciais do governo federal, estadual e municipal, a assistência à saúde, através do acesso 

aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico, como os serviços de contracepção 

de emergência, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), além de outros procedimentos médicos necessários nos 

casos de violência sexual.  

O mesmo dispositivo prevê no § 2º, incisos I e II, “o acesso prioritário à remoção de 

servidora pública”, bem como “a manutenção do vínculo trabalhista”, os quais configuram um 

grande avanço do legislador, vez que nos casos de violência doméstica e familiar, a mulher 
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ofendida fica em estado de vulnerabilidade, portanto o vínculo empregatício se torna uma 

ferramenta para livrá-la da relação violenta, já que não depende financeiramente do cônjuge 

ou companheiro agressor para sobreviver. 

Por outro lado, os artigos 10, 11 e 12 da Lei Maria da Penha tratam do atendimento 

pela Autoridade Policial nos casos de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher ou da eminência desta forma de violência, instituindo novas atribuições e maior 

responsabilidade aos policiais ao lidarem com as vítimas desta violência. 

E é por esta razão que o art. 11 do referido documento legal, estabelece uma série de 

providências que as autoridades policiais deverão adotar. 

A respeito deste assunto Dias (2008, p. 127) assevera que: 

 

A Lei Maria da Penha veio para corrigir uma perversa realidade em tudo agravada 

pela ausência de uma legislação própria, e também pelo inadequado tratamento que 

era dispensado à mulher que se dirigia à delegacia de polícia na busca de socorro. 

Era desastrosa – para dizer o mínimo – a forma como a violência doméstica era 

enfrentada no país, principalmente após a vigência da Lei dos Juizados Especiais, 

agravo pelo descaso na criação das Delegacias da Mulher. 

 

Para Andrade e Viana (2007, p. 11-16), “uma das consequências mais comemoradas 

da Lei Maria da Penha é o caráter de formação de uma autoridade policial mais participativa, 

mais protetiva e mais zelosa no atendimento à vítima”. 

De acordo com o art. 11 da referida Lei, ao atender a mulher agredida ou na iminência 

de ser agredida, a autoridade policial deverá garantir a sua proteção, caso seja necessário, 

encaminhá-la ao atendimento médico, acompanha-la para recolher seus pertences, fornecer-

lhe transporte para abrigo seguro, caso haja risco de morte e, ainda, informar a mulher vítima 

da violência doméstica e familiar quais os direitos e serviços que a Lei Maria da Penha 

garante a ela. 

Já o art. 12 da Lei em comento, determina os procedimentos que deverão ser 

realizados pela Autoridade Policial em casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, após o registro da ocorrência, sem prejuízo daqueles previstos no Código Penal: 

 

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

se apresentada;  

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

circunstâncias;  

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com 

o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;  

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar 

outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas;  
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VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 

outras ocorrências policiais contra ele;  

VI-A - verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na 

hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a 

ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do 

porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do 

Desarmamento); 

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

Público.  

 

 Desta forma, após a realização dos procedimentos citados acima, deverá a autoridade 

policial encaminhar o procedimento ao juízo responsável no prazo de 48 horas. 

 

3.2 DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER 

 

O Título IV da Lei Maria da Penha trata do procedimento aplicável em casos de 

violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.  

Inicialmente, cumpre informar que a competência para processamento, julgamento e 

execução das ações cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, são do Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

conforme dispõe o art. 14 do diploma legal em estudo: 

 

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.  
Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, 

conforme dispuserem as normas de organização judiciária.  
 

Dias (2007, p. 138) explica o motivo pelo qual a Lei nº 11.340/2006 delegou tanto a 

competência cível quanto a competência criminal ao Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher: 

 

Para garantir efetividade à lei, no âmbito da solução judicial dos conflitos, é preciso 

afastar a tradicional visão fracionada do direito que divide e limita competências. 

Portanto, é da competência dos JVDFM: a) a apreciação das medidas protetivas de 

urgência e sua execução; b) o julgamento das ações penais decorrentes dos 

inquéritos policiais enviados à Justiça pela autoridade policial; e c) o processo, o 

julgamento e a execução de ações ordinárias e cautelares, intentadas pela vítima ou 

pelo Ministério Público que tenham a violência doméstica como causa de pedir. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
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No que tange ao rito aplicado no caso de crimes contra a mulher no âmbito doméstico 

e familiar, dependerá do tipo de crime cometido, já que o legislador foi omisso quanto ao rito. 

Neste aspecto, Cunha destaca (2007, p. 68): 

 

Interessante assinalar que a lei em exame não indicou o rito procedimental para os 

processos criminais de sua competência. [...] Ante a omissão legal, há que se 

concluir que a determinação do procedimento dependerá do crime cometido. São 

eles: o procedimento comum ou ordinário, para os crimes apenados com reclusão 

(arts. 394 a 405 e 498 a 502 do CPP). Os crimes dolosos contra a vida são, em sua 

maioria, apenados com reclusão, mas tem rito próprio. Além dele, há também o 

procedimento sumário, previsto nos arts. 531 a 540, do CPP, para os crimes 

apenados com detenção e que não se incluam na competência da Lei 9.099/95. E, 

por último, o procedimento especial que, como o nome indica, tem rito especial 

como, por exemplo, os crimes contra a honra (arts. 503 a 555 do CPP) ou da lei de 

imprensa (Lei 5.150/67) etc. 

 

Em relação ao foro de competência para os processos das ações cíveis referentes aos 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 15 da Lei nº 11.340/2006 

estabelece que pode ser tanto o local de domicílio ou residência da vítima, o lugar do fato ou o 

domicílio do agressor. 

Sobre este artigo, Souza (2007, p. 114) prevê: 

 

O artigo 15 da nova lei criou uma hipótese de foro concorrente especial para as 

ações relativas à violência contra a mulher nela previstas, sendo competente para os 

processos cíveis, por opção da ofendida, o foro (inciso I) do seu domicílio ou sua 

residência, (inciso II) do lugar do fato em que se baseou a demanda ou o (inciso III) 

domicílio do agressor. 

 

Sobre a possibilidade de renúncia à representação nas ações penais públicas 

condicionadas à representação da ofendida, nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha, 

admite-se somente até o recebimento da denúncia, perante o Juiz e em audiência designada 

especialmente para este fim. Sobre o assunto, Dias (2007, p. 146) leciona: 

 

O desejo de desistir da representação formalizada na polícia pode ser manifestado 

pela vítima ou por seu procurador. Feita por petição, será encaminhada ao juiz que 

designará audiência para a ouvida da ofendida. Também a vítima pode comparecer 

ao cartório e comunicar pessoal e oralmente a intenção de se retratar. Certificada 

pelo escrivão a manifestação da vítima, tal deverá ser comunicado de imediato ao 

juiz que designará audiência para ouvi-la, dando ciência ao Ministério Público. 

Encontrando-se o juiz nas dependências do fórum, a audiência pode ser realizada de 

imediato. Homologada a retratação, será comunicada a autoridade policial para que 

arquive o inquérito, por ter ocorrido a extinção da punibilidade. 

 

Ainda, o art. 17 da Lei em estudo proibi a aplicação de penas de cesta básica ou de 

prestação pecuniária ao agressor. 
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Não obstante, existem também as medidas protetivas de urgência, previstas nos arts. 

23 e 24 da Lei 11.340/2006, in verbis: 

 

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

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

proteção ou de atendimento;  

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor;  

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos 

a bens, guarda dos filhos e alimentos;  

IV - determinar a separação de corpos.  

V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação 

básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, 

independentemente da existência de vaga. 

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 

propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as 

seguintes medidas, entre outras:  

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;  

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;  

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;  

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.  

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos 

nos incisos II e III deste artigo.  

 

Em relação às medidas protetivas de urgência, Fernandes (2005, p. 311) salienta que 

“são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, 

não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental 

do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. 

No entanto, para a concessão das medidas protetivas de urgência, é necessário o 

preenchimento de dois requisitos, sendo eles: o fumus bonis juris (fumaça do bom direito) e o 

periculum in mora (perigo da demora). 

Vale anotar, que tais medidas podem ser concedidas de imediato a requerimento do 

Ministério Público ou a pedido da ofendida, de forma isolada ou cumulativa e, ainda, podem 

ser substituídas por outros mais eficazes, caso seja necessário. 

Oportuno mencionar que, com a finalidade de garantir a aplicação das medidas 

protetivas de urgência, bem como, a integridade da mulher vítima de violência doméstica, o 

art. 20 da Lei Maria da Penha trouxe uma grande inovação ao direito ao permitir a decretação 

da prisão preventiva do agressor.  

Não obstante, em caso de revogação da prisão preventiva do agressor, a vítima deverá 

ser notificada, como determina o art. 21 da Lei Maria da Penha: 
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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. 

 

Por fim, vale registrar, que o art. 27 da Lei Maria da Penha obriga a presença de 

advogado para acompanhamento da vítima de violência doméstica e familiar. Por outro lado, 

o art. 28 garante a todas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar a 

assistência judiciária gratuita. 

 

3.3 DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR  

 

Outro avanço que a Lei Maria da Penha trouxe ao mundo jurídico, foi a possibilidade 

de criação da equipe de atendimento multidisciplinar junto do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher, conforme disposição do art. 29: 

 

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. 

 

Nas palavras de Souza (2006, p. 90), entende-se por equipe multidisciplinar, “o 

conjunto integrado de profissionais especializados na área psicossocial (psicólogo, psiquiatra 

e assistente social), na área jurídica (advogados, estagiários, procuradores e defensores 

públicos) e na área de saúde (médicos, enfermos e atendentes)”. 

Desse modo, a equipe multidisciplinar é formada por profissionais especializados nas 

áreas de psicologia, assistência social, jurídica e da saúde, cuja finalidade, nos termos do art. 

30 do mesmo documento legal, é realizar um trabalho de orientação, encaminhamento, 

prevenção e outras medidas voltadas para as mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar, seu agressor e seus familiares, dando especial atenção às crianças e adolescentes 

envolvidos. 

Neste aspecto, a equipe multidisciplinar apresenta-se como auxiliar na prestação 

jurisdicional, sendo mais uma ferramenta criada pelo legislador na busca de coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

Com isso, conclui-se que a Lei Maria da Penha é de extrema relevância para o mundo 

jurídico, pois foi através dela que houve a criação das medidas protetivas que visam garantir a 

integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica e familiar, além de 

ter efetivado formas mais eficazes de punição aos agressores. 
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4 DA EFETIVIDADE DA LEI Nº 11.340/2006 

 

A Lei nº 11.340/2006 foi criada com o objetivo de corrigir uma série de problemas 

agravados pela falta de uma legislação específica em nosso ordenamento jurídico pátrio, pelo 

tratamento inadequado dispensado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e, 

principalmente, para atender os compromissos assumidos pelo Brasil em tratados 

internacionais. 

Desta maneira, a referida lei trouxe inúmeros benefícios no campo jurídico e social, 

entretanto sem uma fiscalização realmente eficaz, as medidas protetivas de urgência, previstas 

na Lei Maria da Penha não garantem a proteção integral da vida da mulher que vive em 

situação de violência doméstica e familiar, nem de seus dependentes, por esta razão, é 

necessária a intervenção do Estado através da criação de políticas públicas de prevenção e 

conscientização, que visem propagar a cultura da não violência e proporcionar o tratamento 

do agressor, da vítima e dos demais familiares envolvidos, conforme será demonstrado 

abaixo. 

 

4.1 DO TRATAMENTO DISPENSADO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO ANTES E APÓS A 

CRIAÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006 

 

Antes da promulgação da Lei nº 11.340/2006, em se tratando de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, a autoridade policial lavrava um termo circunstanciado e o 

encaminhava ao juízo competente. No entanto, a audiência preliminar era designada meses 

depois da ocorrência do fato, assim a vítima era pressionada a aceitar acordos ou a desistir de 

representar, em ambos os casos o agressor tinha declarada extinta a sua punibilidade, sem 

antecedentes e pagaria, no máximo, uma cesta básica.  

Ressalta-se que nesta época, os crimes de violência doméstica e familiar contra a 

mulher constituíam crimes de menor potencial ofensivo, cuja competência para 

processamento e julgamento era do Juizado Especial Criminal (JECRIM). Por isso, a 

autoridade policial elaborava um termo circunstanciado ao invés do inquérito policial. 

Por outro lado, na audiência preliminar havia a possibilidade de conciliação ou 

composição de danos, as quais levava a extinção da punibilidade do agressor. Da mesma 

forma, na audiência, o Ministério Público poderia propor a suspensão do processo ou oferecer 

a transação penal. 
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Justamente por esta razão, o ordenamento jurídico brasileiro necessitava da criação de 

uma lei que fosse mais efetiva no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e 

foi com esse propósito que surgiu a Lei nº 11.340/2006. 

Dentre as principais inovações, essa lei, de acordo com os estudos de Gerhard (2014, 

p. 73): 

 

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, 

prevendo 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. 

 

Por esse motivo foram criados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, conforme previsão do art. 14 do referido documento legal. Portanto, os Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher são órgãos da justiça ordinária, os quais tem 

competência cível e criminal para processar e julgar causas decorrentes da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

Atualmente, ao comparecer no local dos fatos, a autoridade policial poderá, inclusive, 

efetuar a prisão em flagrante do agressor, mesmo que se trate de crimes que necessitam de 

representação e deverá garantir a proteção da mulher vítima da violência doméstica e familiar 

e, caso haja necessidade, deverá encaminhá-la à atendimento médico, acompanha-la para 

recolher seus pertences e fornecer transporte para abrigo seguro e, ainda, informa-la dos seus 

direitos e serviços disponíveis, conforme determina o art. 11 da Lei em estudo. 

Não obstante, o art. 28 da Lei Maria da Penha garante à vítima que comparecer à 

delegacia desacompanhada de procurador, que lhe seja proporcionado acesso a defensor 

público ou advogado. Caso não haja a presença de defensor público ou de advogado, uma vez 

precedido o registro da ocorrência, tomado a termo a representação e o pedido de 

providências urgentes, não será comprometido a higidez de quaisquer atos (DIAS, 2008, p. 

129). 

Quanto aos procedimentos que devem ser adotados, estabelecidos no art. 12 da 

mencionada Lei, estão: a lavratura do boletim de ocorrência após a oitiva da vítima e se for 

apresentada a representação, tomar a termo; colher as provas que esclarecem o fato e as 

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

horas; determinar a realização de exames periciais necessários e de exame de corpo de delito; 
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colher o depoimento do agressor e das testemunhas; identificar o agressor e, por fim, remeter 

o inquérito policial ao Juízo e ao Ministério Público, no prazo legal. 

 

4.2 DA NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

Sabe-se que a violência doméstica contra a mulher é um dos maiores problemas 

enfrentados pela sociedade nos últimos anos, devido ao seu efeito devastador sobre a família e 

seus reflexos em todos âmbitos, seja na escola, saúde ou no trabalho.  

Buscando acabar com esse fenômeno ou ao menos minimizar seus efeitos, foi criada a 

Lei Maria da Penha, com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

Com a entrada em vigor da Lei nº 11.340/2006, buscava-se alterar essa realidade, 

fazendo com que a mulher tivesse instrumentos para que não fosse mais vítima de nenhuma 

forma de violência, como discriminações, ameaças, abusos, dentre outras.  

Essa lei, além da criação das medidas integradas para prevenção, proteção e 

assistência da mulher vítima deste tipo de violência, estabeleceu uma política nacional de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, criando serviços específicos 

para atendimento delas na rede pública de saúde, habitação e assistência social. 

Apesar de todos os benefícios que essa lei trouxe para sociedade, em especial para as 

mulheres vítimas desta violência, existe uma certa dificuldade das autoridades judiciais de 

tirá-la do papel e fazer com que ela se torne realmente efetiva. Isso porque, a promulgação da 

Lei Maria da Penha não foi suficiente para impedir o crescimento do número de casos de 

violência doméstica contra a mulher nos últimos anos. 

Portanto, embora sejam muitas as conquistas obtidas pelas mulheres no campo 

profissional e intelectual, a violência doméstica ainda é uma triste realidade presente na 

sociedade brasileira, conforme demonstram pesquisas recentes2. Por tais motivos, é preciso a 

intervenção do Estado através da criação de políticas públicas de prevenção e conscientização 

                                                           
2 Segundo o suplemento de vitimização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE 2009), a 

cada ano, cerca de 1,3 milhão de mulheres são agredidas no Brasil. Os dados avaliados na pesquisa mostram 

também que, em 43,1% dos casos, a violência ocorre tipicamente na residência da mulher, e em 36,7% dos casos 

a agressão se dá em vias públicas. Na relação entre a vítima e o perpetrador, 32,2% dos atos são realizados por 

pessoas conhecidas, 29,1% por pessoa desconhecida e 25,9% pelo cônjuge ou ex-cônjuge. Com relação à 

procura pela polícia após a agressão, 22,1% delas recorrem à polícia, enquanto 20,8% não registram queixa. 

Dados disponíveis em: 

<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34977> Acesso em 21 set. 

2020. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34977
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que visem propagar a cultura da não violência e possibilitar o tratamento do agressor, da 

vítima e dos familiares envolvidos, para que não haja reiteração destas agressões. 

No entendimento de Bucci (2002, p. 70-73), em relação ao conceito de políticas 

públicas, a palavra política tem significado específico, refere-se a estratégias, ações coletivas 

ou planos, os quais têm por finalidade o atendimento das legítimas demandas e necessidades 

sociais. Já quanto à palavra pública, esta não se identifica unicamente com o Estado, entende-

se também como uma coisa de todos, comprometendo assim, concomitantemente, a sociedade 

e o Estado. Desta forma, os serviços públicos e os bens são distribuídos e redistribuídos 

através dos programas desenvolvidos pelas políticas públicas, de acordo com a demanda das 

comunidades. Com o controle e participação da sociedade, estes programas são providos e 

regulados pelo Estado. Assim, todas as ações governamentais juntamente com as políticas 

públicas devem estar focadas em estratégias de ação e atuação de forma eficaz e integrada, 

verificando as prioridades e atendendo as necessidades das questões específicas à condição da 

mulher. 

Vale registrar que, as políticas públicas e serviços de atendimento às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar, como a criação de abrigos, delegacias 

especializadas e organizações não-governamentais, já começaram a ser implantadas no Brasil. 

Todavia, ainda se trata de um número muito pequeno perto do crescente número de casos 

desta violência em nosso país.  

Tanto é que, conforme demonstram pesquisas recentes, em 91,7% das cidades 

brasileiras não possuem delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher3. 

Ressalta-se que, de nada adianta o tratamento rigoroso dispensado pela Lei Maria da 

Penha se, por outro lado, não forem implementadas políticas públicas com a finalidade de 

atender adequadamente a mulher vítima de violência. 

Desta maneira, é preciso a criação destas delegacias especializadas em todo o território 

nacional, para que de fato haja a efetividade da Lei nº 11.340/2006 no combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher, pois somente com a equipe multidisciplinar 

especializada e capaz de compreender o sofrimento da mulher agredida é que esta será 

devidamente acolhida, terá seu pedido de socorro atendido e poderá mudar a sua realidade. 

Ainda, podem ser citadas as casas de abrigo que já existem em algumas localidades, 

que foram criadas para abrigar e proteger a mulher contra o agressor, interromper o ciclo da 

                                                           
3 Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais (Munic), que traz o perfil dos município e estados do 

país em 2018, divulgada pelo IBGE. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-09/em-

917-das-cidades-do-pais-nao-ha-delegacia-de-atendimento-mulher> Acesso em 21 set. 2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-09/em-917-das-cidades-do-pais-nao-ha-delegacia-de-atendimento-mulher
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-09/em-917-das-cidades-do-pais-nao-ha-delegacia-de-atendimento-mulher
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violência e para dar condições de vida a ela e aos seus filhos, proporcionando orientações 

jurídicas, social e psicológica, com atendimento à saúde e espaço socioeducativo. 

Existem, também, as Organizações Não-Governamentais (ONGs), que são entidades 

criadas para atenderam os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 

relação às vítimas, sua finalidade é fazer com que elas conheçam seus direitos por meio de 

atendimentos e orientações. Quanto aos agressores, realizam trabalhos de encaminhamento à 

clínica psicológica, serviços de apoio a família ou para tratamento específicos, como os de 

álcool, drogas, dentre outros. 

Por fim, é importante anotar que só haverá uma diminuição e prevenção da violência 

doméstica contra a mulher realmente efetiva, se houver um trabalho em conjunto do Estado e 

da comunidade, a fim de desenvolver programas especializadas para a vítima, o agressor e 

seus familiares. 

Sedimentando esta afirmação, temos a observação de Gerhard (2014, p. 94): 

 

Para estabelecer-se uma rede de atendimento e enfrentamento (proteção integral a 

mulher), os Poderes Legislativos, Judiciário, e Executivo, respeitadas as alçadas e 

atribuições, bem como movimentos sociais, órgão estaduais e municipais e cidadãos 

devem trabalhar em intersetorialidade e articulados para promover e implantar 

políticas públicas de ações e serviços especializados para a vítima de violência 

doméstica e toda a sua família. 

 

Desta forma, a violência doméstica contra a mulher somente será efetivamente 

combatida quando houver uma participação ativa de toda a sociedade nos movimentos e 

programas a favor da não violência contra a mulher, seja através de apoio financeiros às 

entidades que trabalham na defesa dos direitos da mulher ou através de trabalhos voluntários 

em prol desse objetivo. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a efetividade da Lei nº 11.340/2006, 

mais conhecida como Lei Maria da Penha, que foi promulgada no ordenamento jurídico 

pátrio, após intervenção internacional, com o intuito de resguardar e amparar as mulheres 

vítimas da violência doméstica e familiar. 

Com o presente estudo constata-se que a violência doméstica e familiar contra a 

mulher é um problema universal que atinge toda a população, independente da classe social, 
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da raça ou etnia, podendo ser caracterizada por diversas formas e que acaba acarretando uma 

série de consequências na vida e na saúde da vítima e de seus familiares. 

Apesar de ser um tema muito debatido atualmente, a violência doméstica é um 

fenômeno presente em toda a história da humanidade, como fruto da desigualdade de gênero. 

Ressalta-se que, mesmo com todas as inovações, instrumentos e mecanismos criados 

pela Lei Maria da Penha, ainda são muitos os casos e ocorrências de violência doméstica e 

familiar contra as mulheres.  

Acredita-se que só haverá uma diminuição e prevenção da violência doméstica contra 

a mulher realmente efetiva, se houver um trabalho em conjunto do Estado e da comunidade, 

através do desenvolvimento de políticas públicas que visem prevenir e conscientizar a 

população para que haja uma mudança de mentalidade e de comportamento. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Luciana; VIANA, Karoline. Crimes e castigo. Leis e letras, Revista Jurídica, n. 

6, 2007. 

 

ARAÚJO, Maria de Fátima; MATTIOLI, Olga Ceciliato. Gênero e Violência. São Paulo: 

Arte & Ciência, 2004. 

 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas e direito administrativo. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

 

CUNHA, Rogério Sanches. Violência Doméstica. Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) 

comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

 

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 

de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Editora Revista dos Tribunais, 

São Paulo, 2008. 

 

FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. São Paulo: RT, 

2005. 

 

GERHARD, Nadia. Patrulha Maria da Penha. 1. ed. Porto Alegre: Age Editora, 2014. 

 

LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, Claudine (coord.). Violência doméstica: 

vulnerabilidade e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010. 

 

PAIVA, Maria Lúcia de Souza Campos; GOMES, Isabel Cristina. Violência familiar: 

transgeracionalidade e pacto denegativo. 2. Ed. São Paulo: FAPESP, 2008. 

 



26 

 

PERROT, Michele. Mulheres Públicas. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. 

 

SOUZA, Sérgio Ricardo de. Comentários à lei de combate à violência contra a mulher: 

Lei Maria da Penha 11.340/2006. Curitiba: Juruá, 2007. 


