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A EFETIVIDADE DA MEDIDA PROTETIVA NA LEI MARIA DA PENHA  

 

 

Rafaella Heidemann de O. Ruiz 
 

 

RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é entender melhor sobre a efetividade da medida protetiva na Lei Maria 

da Penha nº 11340/06 e se a mesma se torna eficaz ou não na sua aplicabilidade. Diante o 

exposto, o trabalho foi desenvolvido por meio dos autores bibliográficos citados com o 

entendimento deles para com o tema, chegando ao resultado de maior ênfase e dando destaque 

para a proteção da mulher ofendida, que sofre violência doméstica e familiar com a 

aplicabilidade da Lei em si, a qual apresenta medida protetiva de urgência como forma de defesa 

e segurança para a vítima. Contudo, não há o que se falar em Lei Maria Penha sem mencionar 

a medida protetiva de urgência, porém na prática acaba sendo diferente por falhas da polícia e 

do judiciário tornando-a não tão eficaz como parece ser na teoria. 
 

Palavras-chave: Dignidade. Proteção. Violência doméstica e familiar. 
 

 

THE EFFECTIVENESS OF RESTRAINING ORDER IN “LAW MARIA DA PENHA”  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this article is to better understand about the effectiveness of restraining order 

in the Maria da Penha Law nº 11340/06 and if the same becomes effective or not in its 

applicability. As exposed, the validation study, was developed through the bibliographic 

authors cited, with their understanding of the theme, which resulted in greater emphasis, 

giving prominence to the protection of women suffering domestic violence offence, and 

familiar with the application of the law itself, which offers emergency protecting and 

restraining order, as a means of Defense and security for the victim. However, there is nothing 

to talk about, Lei Maria Penha, restraining order of urgency, but in practice, it turns out to be 

inefficient, due to police and judiciary failures, making it not as effective as it seems to be in 

theory. 
 

Keywords: Dignity. Protection. Domestic and family violence. 
 



 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

 Este trabalho tem por finalidade tratar sobre as medidas protetivas da Lei Maria da 

Penha (nº 11.340/06) e sua efetividade quanto à violência doméstica sofrida pela mulher, com 

ênfase na sua aplicabilidade e durabilidade.  

 No primeiro tópico, abordaremos, brevemente, sobre a história da Lei Maria da Penha, 

destacando o seu surgimento e sua evolução até os dias atuais, elencando também um antes e 

um depois da Lei entrar em vigor, explicando como era quando as mulheres sofriam violência 

doméstica e não havia um amparo legal para elas.  

 Adiante, teremos, então, as medidas protetivas que a Lei aplica em decorrência do abuso 

e da violência doméstica sofrida pela mulher e a sua efetividade e aplicabilidade quanto a tal 

conduta praticada e como essas medidas vem ajudando a diminuir a violência, dando destaque 

nos pontos bons e no que pode melhorar. Contudo, menciona também sobre o descumprimento 

desta e as consequências obtidas por tal ato.  

 No decorrer, expõe a evolução dessa Lei nos dias de hoje e aborda também as soluções 

e melhorias para que as mulheres consigam enfrentar essa violência da melhor maneira, 

garantindo a sua proteção constantemente sem resquícios de medo e angústia. Por fim, o 

trabalho tem a real forma de mostrar a violência doméstica e a sua medida protetiva assegurada 

por meio de serviços integrados e onde poderão contribuir para tornar a Lei Maria da Penha 

extremamente eficaz nos dias de atuais.  

 O trabalho em si traz toda a questão da violência doméstica e familiar sofrida pela 

ofendida e a sua proteção contra o seu agressor por meio das medidas protetivas que a lei traz 

e mantendo a sua dignidade, tanto psíquica, física e moral para que a mesma tenha uma boa 

qualidade de vida. Para que isso ocorra eficazmente é necessário o maior desempenho e 

dedicação de todos os envolvidos em manter a lei firme, obedecendo as medidas protetivas que 

ali estão mencionadas e colocá-las em prática, para que futuramente não venha ou que diminua 

o índice de violência doméstica e familiar. 

 

 

2. CONTEXTO E PROPÓSITOS DA LEI MARIA DA PENHA  

 

2.1 HISTÓRIA DA LEI MARIA DA PENHA  
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Maria da Penha é uma farmacêutica, natural do Ceará, que sofria violência doméstica 

por parte do seu marido. Ela sofreu várias tentativas de assassinato de seu marido, uma delas 

foi um tiro de espingarda que a deixou paraplégica. Ao se recuperar, ela voltou para casa e 

sofreu novamente uma tentativa de assassinato, na qual o marido tentou eletrocutá-la. 

Finalmente, quando Maria da Penha denunciou-o, ela se deparou com uma situação delicada: a 

incredulidade por parte da Justiça brasileira. 

Foi acionado o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJUL) e o Comitê Latino 

Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) por parte de Maria, 

onde em 1998 foi encaminhado o caso em questão para Comissão, porém, só em 2002 o caso 

de Maria da Penha foi solucionado, sendo que o Estado brasileiro foi condenado por omissão e 

negligência pela Corte Internacional dos Direitos Humanos, e o Brasil teve que reformular as 

leis e as políticas sobre violência doméstica.  

Por meio da história de Maria da Penha criou-se a Lei Maria da penha nº 11340/2006 

que, atualmente, apenas 2% dos brasileiros nunca ouviram falar desta lei e ocorreu um aumento 

de denúncias de violência doméstica em 86% depois de sua criação.  

 Ao passar dos anos, Maria da Penha se tornou fundadora do Instituto Maria da Penha 

(IMP), localizado em Fortaleza – CE, sendo uma organização não governamental, sem fins 

lucrativos, com o intuito de contribuir para a conscientização das mulheres sobre os seus 

direitos. 

 O Instituto Maria da Penha (IMP) trouxe fortalecimento para a Lei Maria da Penha nos 

dias atuais, desenvolvendo trabalhos por meio da educação, sendo um deles o Curso de 

Formação de Defensores e Defensoras do Direito à Cidadania, destinado às pessoas que moram 

em regiões de vulnerabilidade social, atendimento às mulheres, operadores do direito, 

universidades e empresas.  

 Dado o exposto, a Lei Maria da Penha é considerada uma das leis mais abrangentes e 

importante com grandes avanços para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher 

e demais familiares.  
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Figura 1 – Maria da Penha 

 

Fonte: Instituto Maria da Penha ([2018], on-line). 

 

O movimento feminista foi o principal fator para a criação da Lei nº 11340/06, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha, na qual é denominada a qualquer tipo de violência, tais 

como ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e até 

mesmo dano material ou patrimonial contra as mulheres. 

Enfim, Maria da Penha foi uma mulher guerreira que com todo o sofrimento causado 

pelo seu companheiro, que a deixou de cadeira de roda, trouxe uma lição de vida e esperança 

para as demais mulheres que sofrem violência doméstica e familiar por meio da criação da Lei 

Maria da Penha N. 11340/06, que hoje em dia é assegura toda proteção necessária e cabível 

paras as ofendidas e que sofrem violência doméstica e familiar de seus companheiros. 

 

2.2 MEDIDAS PROTETIVAS NA LEI MARIA DA PENHA 

 

 A Lei Maria da Penha, em seu Capítulo II, traz as medidas protetivas a fim de assegurar 

a dignidade à mulher, vítima de violência doméstica e familiar, protegendo a sua integridade 

física, moral, psicológica e patrimonial.  

 Essas medidas protetivas vieram como um dispositivo para complementar a 

Constituição Federal, uma vez que apresenta os direitos e as garantias de todas essas mulheres 

sem distinção de classe social, orientação sexual, escolaridade, idade, etnia, cultura e raça 

(PORTELA, 2011).  
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 Essas medidas protetivas trazem consigo não só a proteção da mulher como também a 

garantia que a mulher possa transitar livremente sem medo, que tenha uma vida plena e digna 

longe de seu agressor, sentindo-se amparada.  

 As medidas protetivas de urgência têm como finalidade a proteção e a integridade física 

e psíquica da mulher perante o ambiente familiar e doméstico nos casos em que a vida da mesma 

esteja em perigo iminente.  

 A Lei Maria da Penha nº 11340/06 traz em seu título IV, capítulo II, as Medidas 

Protetivas de Urgência em que ressalta em seu art. 19 que poderão ser concedidas pelo Juiz por 

meio de requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.  

Dias (2013, p. 145) sustenta que a Lei Maria da Penha tem uma série de medidas 

protetivas para assegurar uma qualidade de vida saudável e adequada sem violência doméstica. 

A autora alega que essas medidas trazem para a ofendida não somente proteção e segurança 

pessoal e familiar, como a afastamento do agressor, repelindo-o de forma rápida e precisa, mas 

também alega que tal medida não torna mais um fator de responsabilidade apenas da polícia e 

sim do Juiz com o Ministério Público. 

 Temos três possibilidades de pedidos de medidas protetivas elencadas na lei sendo 

requerida pelo Juiz, tendo que decidir o pedido de concessão em um prazo de 48 h (Art. 18 da 

Lei nº 11340/06), requerida pela ofendida por meio da autoridade policial ou pelo Ministério 

Público (Art. 20 da Lei nº 11340/06) e decretada através de ofício pelo Juiz (Art. 20 da Lei nº 

11340/06), na qual para conceder não é necessário da manifestação do Ministério Público tão 

pouco a audiência de conciliação com as partes (Art. 19, § 1º da Lei nº 11340/06), 

 

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 

2006). 
 
Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 
policial. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006). 
 

Art. 19. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de 

imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. (Redação dada 

pela Lei nº 11.340, de 2006) (BRASIL, 2006, on-line). 
 

Há de se entender que existem duas espécies de medidas protetivas, sendo uma delas a 

inibição do agressor (Art. 22 da Lei nº 11340/06) e a proteção da mulher violentada e de seus 
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dependentes que venham a sofrer tal violência (Art. 23 e 24 da Lei nº 11340/06). (BIANCHINI, 

2013, p. 165). 

 

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: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006). 
 

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. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 

2006). 
 

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. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) (BRASIL, 2006, on-

line). 

 

Existem outras medidas protetivas que podem ser aplicadas à mulher violentada no seu 

ciclo familiar, conforme o art. 13 (Lei nº 11340/06), e permite a utilização subsidiária de outras 

regras como o Estatuto do Idoso em seu art. 43 (Lei nº 10741/03) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu art. 98 (Lei nº 8069/90). 

 

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher 

aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da 

legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não 

conflitarem com o estabelecido nesta Lei (Redação dada pela Lei nº 11.340, 

de 2006) (BRASIL, 2006, on-line). 
 

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
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 II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de 

atendimento (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) (BRASIL, 2003, on-

line). 
 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável (Redação dada pela 

Lei nº 8.069, de 1990) (BRASIL, 1990, on-line). 
 

As medidas protetivas, em seu art. 20 (Lei nº 11340/06), abrangem prisão preventiva 

nos casos de violência contra a mulher no âmbito familiar, crianças, adolescentes, idosos, 

enfermos, portadores de necessidades especiais, não exigindo a cominação da pena privativa de 

liberdade máxima superior a quatro anos, como é colocado nos demais casos, conforme art. 313 

do Código de Processo Penal. 

A prisão preventiva vem elencada não só na Lei Maria da Penha nº 11340/06, como em 

outros dispositivos conforme Código de Processo Penal em seus art. 282, § 4º, 312, parágrafo 

único e 313, inciso III, impostas em circunstâncias especiais (BIANCHINI, 2013, p. 182).  

 

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a: 

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, 

de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente 

ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, 

em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único) 

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

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) (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
 

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:  
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir 

a execução das medidas protetivas de urgência (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011) (BRASIL, 2011, on-line). 
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2.3 A EFETIVIDADE DA MEDIDA PROTETIVA NA LEI MARIA DA PENHA 
 

A Lei Maria da Penha por meio de suas inovações trouxe as medidas protetivas de 

urgência que traz para as mulheres coibição e prevenção da violência doméstica e familiar. Tais 

medidas protetivas de urgência passam por uma série de etapas para que ocorra sua efetividade. 

As etapas começam, inicialmente, com a denúncia da ofendida em uma Delegacia, sendo de 

preferência a Delegacia Da Mulher, relatando em um boletim de ocorrência a violência 

doméstica sofrida e solicitando a concessão da medida protetiva de urgência contra o agressor. 

Tal pedido deverá ser encaminhado ao Juiz que terá um prazo de 48h para apreciar. 

 A etapa que vai da denúncia da ofendida com a solicitação da medida protetiva de 

urgência e a apreciação do pedido pelo Juiz não precisa de advogado, porém é extremamente 

interessante e de suma importância ter uma assistência jurídica nesse momento para que, 

realmente, possa garantir que a medida protetiva seja deferida para a ofendida. 

 Há de se ressaltar que existe outra forma de solicitar essa medida por intermédio de uma 

petição feita ao Juiz ou ao Ministério Público, tendo apreciação pelo magistrado em até 48h a 

partir do recebimento.  

 O processamento desse pedido tem uma certa complexidade, sendo preciso a análise de 

todos os elementos ali colocados, como documentos pessoais, boletim médico, exame de corpo 

de delito, declarações testemunhais, além do relatório da equipe multidisciplinar da Vara ou 

Juízo competente.  

 Para Cavalcanti (2010), há de ter mais flexibilidade no quesito probatória, uma vez que 

não teria a necessidade de provas robustas, sendo necessário apenas o boletim de ocorrência 

relatando os fatos ocorridos para com a ofendida de violência doméstica, a solicitação das 

medidas protetivas dentro do boletim de ocorrência, sua justificativa e a narrativa de uma das 

testemunhas, cujo conhecimento seja da prática do delito. 

 Apesar de não ser exigido a juntada dos depoimentos testemunhais nessa fase inicial, 

por medida de cautela, é necessário juntá-lo ao pedido de medida protetiva de urgência, pois o 

Juiz de competência julgará com mais segurança (CAVALCANTI, 2010, p. 28). 

 O art. 29 (Lei nº 11340/06) ressalta que é assegurado à ofendida todo o atendimento 

multidisciplinar necessário para que a mesma tenha um amparo adequado. Compõem o 

atendimento multidisciplinar os profissionais especializados na área de serviço social, 

psicologia, área da saúde e jurídica, com finalidade de fornecer um atendimento adequado e 

íntegro para a ofendida e demais familiares que possam estar relacionados nesse momento tão 

difícil, a violência doméstica. Essa equipe tem como objetivo auxiliar o magistrado na 
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concessão das medidas e até mesmo na elaboração da sentença por meio de documentos 

técnicos (CUNHA; PINTO, 2014, p. 177). 

  

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 (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) 

(BRASIL, 2006, on-line). 

 

É de suma importância ressaltar que conforme o Art. 21 (Lei nº 11340/06) a ofendida 

tem o direito de ter a ciência de todos os atos processuais relacionados ao agressor, em especial, 

a comunicação da entrada e a saída da prisão se a mesma ocorrer, sem se quer a obrigação de 

comunicar ao advogado ou até mesmo o defensor público.  

 

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 

(BRASIL, 2006, on-line). 
 

 O Juiz poderá a qualquer momento chamar as partes para uma audiência de justificação 

dos elementos probatórios inseridos no processo para chegar ao seu convencimento que 

inicialmente podem ter sido insuficientes.  

Segundo Dias (2013), não há a necessidade de o Juiz exigir todos os elementos 

necessários de uma inicial, inquérito ou denúncia, pois o mesmo tem o dever de que a 

providência requerida pela ofendida tenha chegado nas mãos da autoridade policial. A autora 

alega também que a falta de provas, documentos, peças ou informações, não fará com que o 

processo seja indeferido, nem mesmo arquivado, porém há juízes que indeferem mesmo assim, 

prejudicando a ofendida que terá que juntar provas em um prazo máximo de 48h, acarretando 

dificuldades.  

Entretanto, para o Juiz esses indeferimentos têm como objetivo a decisão de não tomar 

um caminho arbitrária por não possuir muitos indícios apresentados pela ofendida, deixando 

então a mesma vulnerável ao agressor (DIAS, 2013, p. 145). 

 Conforme exposto no Gráfico 1, entende-se que após a vigência da Lei Maria da Penha 

não houve redução da taxa da mortalidade das mulheres. Porém, observa-se que em 2007, um 

ano depois da vigência da lei, ocorreu uma redução na taxa de mortalidade da mulher, porém 

nos anos seguintes essa taxa aumentou novamente como antes. 
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Gráfico 1 – Mortalidade de mulheres por agressões antes e após a vigência da Lei Maria da 

Penha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPEA (2013, on-line). 

 

Entretanto, tais medidas protetivas possuem um maior acerto dentro da Lei Maria da 

Penha trazendo consigo a efetividade em si, sendo a mesma elogiada pelos doutrinadores, entre 

eles, Batista (2009, p. 17). 

 

2.4 MELHORIAS PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA 

 

Ocorre que há de se entender que é preciso melhorar muitos aspectos dentro da Lei 

Maria da Penha em seu quesito medida protetiva para que se alcance a efetividade. O quesito 

principal seria inicialmente na fase extrajudicial quando a ofendida registra a queixa sendo 

atendida pela autoridade policial que, muitas vezes um atendimento precário devido ao efetivo 

insuficiente. 

O Art. 33 da Lei Maria da Penha (nº 11340/06), que trata de competência, afirma que 

na ausência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para conceder a 

medida protetiva, a mesma será concedida, então, por meio da Vara Criminal, acumulando 

competência Civil e Criminal. 

 

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências 

cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do 
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Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente 

(BRASIL, 2006, on-line). 
  

Muitas vezes, quando os Juízes da Vara Criminal se deparam com um pedido de caráter 

cível, imediatamente, o indefere, sob argumento de não possuírem competência para tal 

julgamento (BIANCHINI, 2013, p. 201). 

Já Pasinato (2011) afirma que, conforme demonstra a pesquisa do Relatório Anual do 

CNJ de 2010 (CNJ, 2010), a dupla competência civil e criminal não está sendo observada pelos 

magistrados, abrangendo ainda mais a insuficiência de Juizados no Brasil. Sendo assim, é 

desarrazoada esse conflito de competência sobre a medida protetiva (BECHARA, 2014). 

As melhorias para com a Lei Maria da Penha não se abrange apenas as atividades 

exercidas nas Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher, mas também as esferas do 

Judiciário, uma vez que falta profissionais no Ministério Público e magistratura e a redução de 

números de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.  

Porém, essas melhorias não querem dizer apenas em um aumento de Delegacias 

Especializadas (MORAES; GOMES, 2009, p. 75-109), mas também na criação de mais 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, visto que como será específico 

este Juizado, fazendo com que os direitos e as garantias das mulheres centralizem-se em um 

único procedimento judicial, fazendo com que dê mais atenção à mulher violentada, não tendo 

que recorrer a outros Juizados, como Varas Criminal, Cível, da Família, da Infância e da 

Juventude etc., causando uma demora no julgamento, acarretando na concessão da medida 

protetiva, prejudicando a ofendida (BIANCHINI, 2013, p. 201). 

No que se diz respeito à fiscalização da medida protetiva contra o agressor há uma falha 

ao verificar se o ato está sendo cumprido ou não, uma vez que não há uma legislação específica 

para o monitoramento das medidas de afastamento. Esse controle se torna difícil ao judiciário, 

não sabendo mesmo se o agressor está mantendo a distância da vítima e se não estão 

frequentando determinados lugares estabelecidos pelo Juiz (BIANCHINI, 2013, p. 176).  

Determinados autores defendem o uso da tornozeleira eletrônica, prevista na Lei nº 

12.258/2010, que acrescenta a Lei de Execução Penal, possibilitando a fiscalização de presos 

em prisão domiciliar ou presos que tenham saídas temporadas por se tratar de regime semiaberto 

e a Lei N. 12.403/11, que prevê a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos de medida 

cautelar como prisão preventiva a fim de repelir o agressor, prevista na Lei nº 11.340/06. 
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Essa medida de utilização da tornozeleira eletrônica faria com que o agressor não 

chegasse perto da ofendida, uma vez que ao chegar teria, então, a sua prisão preventiva 

decretada, conforme Art. 20 da Lei nº 11.340/06. 

 

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 

policial (BRASIL, 2006, on-line). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM) 

trouxe um sumo avanço, porém há de se ver que tem muitas falhas, uma vez que não é toda 

comarca que possui esse Juizado, não possuindo um juiz, promotor, defensor e servidores 

capacitados para melhor atender essas mulheres violentadas. 

Entretanto, para a solução do problema, sendo o combate a reincidência do delito, 

acarretando no arrependimento e reabilitação do agressor, entende-se que a melhor forma para 

isso é a reeducação com trabalho socioeducativo ao agressor e a ofendida envolvendo aspectos 

culturais referentes à violência e ao seu enfrentamento.  

Ademais, conclui-se que não há de se falar em ineficácia da Lei Maria da Penha e suas 

medidas protetivas, mas na execução delas, uma vez que o Estado negligencia tais atos em 

dever de se cumprir o que a Lei traz.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A violência contra a mulher é algo tão repulsivo não só pela questão de ofender a 

integridade da mesma em seu ambiente familiar, que, muitas vezes, ocorre na frente de outros 

familiares, mas também a ofensa à integridade física e psíquica, à vida, à liberdade, ao respeito 

e à liberdade perante a família e a sociedade.  

A Lei Maria da Penha traz para a mulher ofendida dignidade e segurança contra o 

agressor, combatendo a violência doméstica e familiar. Traz também uma medida protetiva 

contra o agressor para proteção da ofendida, sendo permitido a prisão preventiva, uma vez que 

o agressor descumpre a medida protetiva imposta.  

Apesar de a medida protetiva ser bastante utilizada, no entanto, não é de 100% efetiva. 

Porém, não se tem o que falar em falhas em relação à Lei em si só, pois a mesma traz a medida 

protetiva e a forma de utilizá-la adequadamente. Porém, vemos uma falta de efetividade na sua 
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execução, em que se tem vários problemas da parte do judiciário, sendo a principal a não 

fiscalização da medida protetiva, deixando-a ofendida, desprotegida e até mesmo desamparada 

em alguns momentos, ocorrendo que no final das contas o objetivo da medida protetiva não 

seja alcançado de fato. Esta Lei foi criada para combater qualquer tipo de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, trazendo para elas mais segurança e conforto em seu lar.  

Entretanto, ocorre que ainda há muitos questionamentos em relação à lei, um deles é a 

eficácia, colocando em pauta as medidas protetivas de urgência, as quais trarão a segurança e o 

conforto que as mulheres violentadas merecem. Esses questionamentos colocam em debate a 

sua eficácia como um todo, uma vez que essas medidas protetivas são de suma importância 

para o bem-estar da vítima longe de seu agressor – fazendo com que o agressor fique realmente 

longe.  

As medidas protetivas têm como objetivo proteger a mulher violentada, porém não vem 

ocorrendo de tal forma, uma vez que se está aplicando, adequadamente, a Lei, deixando todas 

as expectativas positivas de lado e questionando não só a eficácia das medidas protetivas, mas 

também a eficácia da Lei como um todo. 

Verifica-se, entretanto, com o trabalho exposto diante do questionamento dos autores 

trazidos, que é unânime que a Lei traz a sua eficácia quanto a todas as orientações voltadas à 

mulher ofendida e as sanções voltadas ao agressor, porém na prática é bem diferente, uma vez 

que a aplicabilidade é mal feita, como a fiscalização do agressor – se está mesmo cumprindo as 

medidas impostas a ele.  

Também é notado que, muitas vezes, os dispositivos que a Lei dispõe não são atendidos 

integralmente e, geralmente, se trata das medidas protetivas de urgência, as quais se tornam 

eficazes por falta de um auxílio adequado da autoridade policial e até mesmo o Judiciário.  

Diante o exposto, conclua-se que é necessária uma conciliação perfeita entre a teoria e 

a prática, uma vez que a mulher deverá ter a sua integridade física, psíquica e moral preservada 

e que, mediante a sua violação, a mesma terá um amparo adequado, que a lei apresenta, 

tornando-a cada vez mais eficaz.  
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