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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como finalidade abordar, a partir do método teórico, o tema 
violência contra a mulher, apontada como uma das violações de direitos humanos 
mais praticados e menos reconhecidos no mundo.  Considerado um fenômeno 
cultural, histórico que se faz capaz de atravessar gerações, classes sociais, etnias 
raça, que atinge a todos, pois se encontra enraizada em nossa sociedade patriarcal. 
Sendo utilizada como forma de discriminação de gênero, praticada nas formas de 
violência doméstica, física, psicológica e sexual, causando em suas vitimas 
cicatrizes incuráveis. Dispondo para tal, meios de proteção que deixam a desejar por 
não possuir em si a efetividade necessária.  

Palavras-chave: Direitos. Mulher. Violência.  
 
 

PUBLIC POLICIES FOR AID OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE  
 
 
ABSTRACT 
 
The present research aims to address, from the theoretical method, the theme of 
violence against women, pointed out as one of the most widely practiced and least 
recognized violations of human rights in the world. Considered a cultural, historical 
phenomenon that makes itself capable of crossing generations, social classes, race 
ethnicity, which strikes everyone, as it is rooted in our patriarchal society. Being used 
as a form of gender discrimination, practiced in the forms of domestic, physical, 
psychological and sexual violence, causing in its victims incurable scars. Providing 
for such, means of protection that falls short for not to possess in itself the necessary 
effectiveness. 
 
Keywords: Rights. Woman. Violence.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Passível afirmar há uma enorme sensação de dever cumprido, a conseguir 

garantir direitos a determinados nichos da sociedade através de normas jurídicas, 

como no caso da discriminação de gênero, é um meio sagas de impor e forçar o 

dever de proteção ao nosso Estado Democrático de Direito, em favor das mulheres 

vitimas de violência. 

Por outro lado, pensar que em pleno século XXI, onde presenciamos o uso 

global de novas tecnologias a cada dia, ter a necessidade plena da existência de leis 

que ditem regras para que haja uma conduta passiva entre os seres humanos, é 

humilhar e massacrar o nosso homo sapiens interior. 

Vivemos em um cenário em que é preciso e necessário retirar as vendas dos 

olhos de muitas mulheres que se encontram vitimas desta sociedade machista, 

arraigada por este sentimento patriarcal que persiste em resistir mesmo com o 

passar dos anos. 

Expor e conscientizar cada vez mais as mulheres sobre seus direitos 

garantidos pela Constituição Federal vigente, perante leis como a Lei de nº 

11.340/2006 e tratados internacionais, as tornará mais fortes para seguir e encarar 

suas lutas. 

Desse modo, o artigo trás como foco a importância da conscientização de 

todos para a erradicação da violência contra a mulher, diante de seus modos 

praticados. Salientando a necessidade da discussão sobre a efetividade dos meios 

de proteção ora oferecidos, pois estes se tornam elementos importantes e 

indispensáveis ante a decisão de denunciar.  

 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA MULHER NA SOCIEDADE 

 

Há quem afirme que a discriminação da mulher tenha seu inicio na criação do 

ser humano, desde o Jardim do Éden, da qual foi subjugada e vista como a 

detentora do mal, por espalhar sobre a terra o pecado. Mas da mesma forma que a 

passagem descreve que fora Eva que deu a Adão o fruto proibido, podemos 

encontrar na Bíblia a passagem de Pedro 3:17 o qual descreve: 
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“Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com 
discernimento; e, tendo consideração para com a vossa mulher como 
parte frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, 
herdeiros da mesma graça de vida [...]” (Bíblia, 2009, p. 2018) 

 

Na antiguidade clássica, as mulheres casadas tinham o dever de cuidar dos 

filhos, cuidar da roupa e cozinhar. Não podiam trabalhar, e muito menos participar 

das descrições politicas, tornando assim, mais difícil seu reconhecimento perante a 

sociedade. Não tinham direito a educação, consequentemente grande parte não era 

alfabetizada. Não eram reconhecidas como cidadãs. Eram postas no mundo para 

servir e nunca para serem servidas.   

Para uma mulher ser valorizada como uma boa pretendente, esta deveria 

saber bordar, cuidar da casa e ser virgem. 

Com o passar dos anos e com a evolução da sociedade, as mulheres, através 

de suas ardentes lutas, conseguiram conquistar seu espaço, dentro das escolas e 

universidades, dentro das empresas, inseridas em locais que antes só frequentados 

por homens. Foi através de passeatas e protestos que conseguiram conquistar seu 

direito de votar e a ser votada. Mostrando ao mundo a necessidade de serem 

tratadas como seres humanos iguais e com dignidade. 

Apesar de todos os direitos conquistados até os dias atuais as mulheres são 

ainda discriminadas, no trabalho, passando por situações constrangedoras e 

recebendo menos que os homens mesmo realizando a mesma atividade, elas são 

descriminadas na sociedade, por seu jeito de vestir ou se portar diante dos outros, 

sendo rotuladas ou ate mesmo sendo violadas fisicamente, e o mais impressionante 

é a descriminação que a mulher sofre dentro de sua própria casa, de seu marido ou 

de seus familiares que deveriam ser os primeiros a defendê-las. 

Como é possível justificar ou interpretar que ainda hoje é possível escutar 

pessoas que pronunciem frases como “ele pode não saber porque bate, mas ela 

sabe porque apanha” ou outra mais terrível “mulher gosta de apanhar”, são por esta 

e dentre outras atitudes que a violência contra a mulher é tratado como algo 

“normal” que passamos em nosso cotidiano, conforme afirma Maria Berenice Dias 

(2007, p. 15), 
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“A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a violência, o que 
impõe a necessidade de se tomar consciência de que a culpa é de 
todos. O fundamento é cultural e decorre da desigualdade no exercício 
do poder e que leva a uma relação de dominante e dominado. Essas 
posturas acabam sendo referendadas pelo Estado”.  

 

É nítido afirmar então que, a desigualdade cultural é uma das fortes razões 

para a discriminação contra a mulher, sendo necessário que haja uma reeducação 

de valores para que este ciclo seja quebrado. 

 

 

3 TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 

Um drama vivido por muitas mulheres, ações que sempre as machucam seja 

fisicamente ou não, mas suportam e com o tempo se acostumam tanto que passa a 

fazer parte de seu dia a dia. Muitos presenciam cenas de violência todos os dias, 

mas não se comovem, pois tal situação já esta banalizada ao ponto de ser tratada 

como algo que faz parte da vida. Maria Teles e Mônica Melo et. al (2012, p.9) 

descreve este acontecimento como, “[...] um fenômeno antigo silenciado ao longo da 

historia, e passou a ser desvendado há menos de 20 anos. A mídia busca fatos 

novos, e quando se fala de violência contra mulher, nada é novo.” 

Denota-se também a conclusão obtida no paragrafo 23 do anexo à resolução 

1990/15 do Conselho Económico e Social, de 24 de Maio de 1990, segundo a qual 

se reconheceu que a violência contra as mulheres na família e na sociedade está 

generalizada e manifesta-se independentemente do rendimento, da classe social e 

da cultura, e que deverão ser adoptadas medidas urgentes e eficazes a fim de 

eliminar a sua ocorrência [...] (Resolução 48/104, 1993). 

Ao pesquisar sobre o termo violência é possível encontrar vários tipos de 

definições para a violência, como o conceito descrito por Maria  Teles e Mônica Melo 

(2012, p. 13) em que “a violência, em seu significado mais frequente, quer dizer uso 

da força física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que 

não esta com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a 

outra pessoa de manifestar seu desejo sua vontade, sob pena de viver gravemente 

ameaçada ou até mesmo ser espancada, lesionada ou morta. É o meio de coação, 

de submeter outrem ao seu domínio, é uma violação dos direitos essenciais do ser 

humano”. 
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A violência contra a mulher passou ser conhecida também como violência de 

gênero, termo esse que aborda de uma forma clara a desigualdade histórica entre 

homens e mulheres em seu contexto sociocultural e econômico, demostrando 

especialidades e acrescentando um novo conceito, sendo este: 

 

“O conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma 
relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. 
Ele demonstra que os papeis impostos às mulheres e aos homens, 
consolidados ao longo da historia e reforçados pelo patriarcado e sua 
ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica que a 
prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do 
processo de socialização de pessoas.” (TELES; MELO, 2012, p. 16). 

 

Outro conceito foi o apresentado pela Declaração Sobre a Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres, que trouxe como significado da expressão “violência 

contra as mulheres” qualquer ato de violência baseado no género do qual resulte, ou 

possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, 

incluindo as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade, 

que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada. (Resolução 48/104, 1993). 

Uma das convenções realizadas em favor aos direitos das mulheres, a 

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

Mulher, conhecida como Convenção e Belém do Pará, que trás em seu artigo 2º as 

formas de violências sofridas pelas mulheres, sendo elas violência física, sexual e 

psicológica. Acrescentando a estas, temos a violência patrimonial e a violência 

moral, trazida pela Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha como formas de 

violência domiciliar. 

Entre as violências citadas, a mulher esta entre as vitimas mais atingidas, em 

decorrência a violência de gênero que consegue ultrapassar as barreiras do tempo. 

Independente de sua frequência e do tipo de violência, quem mais perde nesta 

historia é a vítima, pois para ela trata-se de cicatrizes fixadas em sua alma as quais 

o tempo não será capaz de apagar. 
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3.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Considerada como violação dos direitos humanos, assegurada pela Lei de nº 

11.340/2006 – Lei Maria da Penha, em seus artigos 5º, 6º e 7º, trás o delito da 

violência doméstica em seu âmbito familiar e intrafamiliar, não diferenciando o 

sujeito submetido à violência, se preocupando somente com á pratica da ação ou 

omissão que venha a ser ocorrido em local de unidade doméstica ou familiar, 

delimitando as pessoas com quem mantenha ou já tenha mantido convívio familiar 

ou afetivo.   

Neste contexto, Maria Dias (2008, p.40) expõe que “modo expresso, ressalva 

a Lei que não há necessidade de vítima e agressor viverem sob o mesmo teto para 

a configuração da violência como doméstica ou familiar. Basta que o agressor e a 

agredida mantenham, ou já tenham mantido, vinculo de natureza familiar”. 

Pode ser considerado sujeito passivo da violência domestica esposas, 

companheira, amantes, mães, filhas, avós, sogras, empregada doméstica desde 

comprovado o vinculo de afetividade, diaristas, os transgêneros, as transexuais e as 

travestis, que tenham identidade como sexo feminino. 

Para Guilherme Nucci (2006, p.864) a mulher agredida no âmbito da unidade 

doméstica deve fazer parte dessa relação doméstica. Não seria lógico que qualquer 

mulher, bastando estar na casa de alguém, onde há relação doméstica entre 

terceiros, se agredida fosse, gerasse a aplicação da agravante trazida pela Lei Maria 

da Penha. 

Diante aos altos índices de lesão corporal praticados contra mulheres por 

seus companheiros, a Lei Maria da Penha em seu artigo 7º alterou o código penal e 

acrescentou a violência domestica entre os tipos de lesão corporal. e reconheceu 

como formas de violência doméstica, a violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral.  

Sobre esta terrível violência, Rogerio Cunha et al.(2011, p. 7) trás em seu livro 

uma citação de Kofi Annan, Ex-secretário Geral das Nações, da época, que expõe:  

  

“A violência doméstica contra as mulheres é talvez a mais vergonhosa 
violação dos direitos humanos. Não conhece fronteiras geográficas 
culturais ou de riqueza. Enquanto se mantiver, não podemos afirmar 
que fizemos verdadeiros progressos em direção à igualdade, ao 
desenvolvimento e à paz”. (ANNAN, apud CUNHA, 2011, p. 7) 
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Portanto, considera-se violência doméstica atos de violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral a ser praticada por homens contra mulheres, 

independente de seu vinculo, basta que estes possuam ou tenham possuído algum 

vinculo de afetividade. 

 

 

3.2 VIOLÊNCIA FÍSICA 

 

Considera-se violência física qualquer ação que cause sofrimento físico, que 

ofenda o corpo, a saúde corporal ou a integridade física das mulheres. São os 

beliscões, puxões de cabelo, puxões de orelha, pontapés, apertos no braço, 

sacudidas, socos, tapas, espancamentos com a mão ou com objetos, tentativas de 

estrangulamento, entre outros, podendo chegar até ao homicídio.  

Conforme descrito por Maria Dias et al.(2008, p. 46) ainda que a agressão 

não deixe marcas aparentes, o uso de força física que ofenda o corpo ou a saúde da 

mulher constitui vis corporalis, expressão que define a violência física.  

A violência física é prevista pelo Código Penal como forma de lesão corporal, 

regulada pelo seu artigo 129, do qual descreve como “ofensa à integridade corporal 

ou a saúde”. 

A Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41) em seu artigo 21, 

nos trás a pratica de “vias de fato”, modalidade esta, considerada como violência 

física, mas que não deixam lesões nem marcas internas ou externas, como os 

empurrões, puxões de cabelo, entre outras ações. 

Além de deixar nas vitimas marcas internas, e em sua maioria, a violência 

física, através dos atos de violência possuem suas marcas externas, como 

vermelhidões, hematomas entre outros, fatos estes que facilitam a identificação da 

pratica da violência em sua comprovação, apesar de serem escondidos ou 

justificados de forma fantasiosa a sua ocorrência pelas mulheres que não 

conseguem realizar a denuncia.   

A violência física trata-se da modalidade, que a meu ver, é aquela que mais 

próxima da pratica de homicídios praticados pelos agressores, pois conforme a 

intensidade das agressões a vitima não será capaz de suportar. 
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3.3 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

 

Foi através da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, que 

incorporou a violência psicológica ao conceito de violência contra a mulher, 

prevendo a proteção à autoestima e da saúde psicológica da vitima. 

Criticada pela doutrina, a expressão “violência psicológica” passou a ser vista 

como forma de uma discriminação injustificada de gêneros por proteger a mulher, 

tendo em vista que todo crime gera dano emocional a vitima. Mas diante do principio 

da igualdade, tendo como parâmetro o preconceito sofrido pelas mulheres ate nos 

dias de hoje perante as raízes culturais e históricas, é que se torna viável esta 

proteção. 

Considerada como agressão emocional, violência esta que não deixa marcas 

no corpo, mas deixa marcas emocionais profundas. Ocorrendo nos casos em que o 

agente humilha, rejeita discrimina ou ameaça a vitima, sendo possível que este sinta 

prazer ao ver o outro inferiorizado e amedrontado, configurando a vis compulsiva. 

A Lei de nº 11.340/2006 descreve a violência psicológica no inciso II do artigo 

7º, com a seguinte redação: 

 

II - [...] entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

 

No Código Penal a violência psicológica vem descrita como forma de 

constrangimento ilegal, prevista em seu artigo 146, como forma de ameaça, descrita 

no artigo 147, e como forma de sequestro e cárcere privado, descrita em seu artigo 

148. 

A Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), trás a violência 

psicológica descrita em seus artigos 42 e 65, como forma de perturbar ou retirar a 

tranquilidade de outrem. 

Segundo Maria Dias (2008, p.48) a violência psicológica “é a mais frequente e 

talvez seja a menos denunciada. A vítima muitas vezes nem se dá conta que 
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agressões verbais, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos, 

são violência e devem ser denunciadas”. 

Portanto, à pratica da violência psicológica é capaz de ser identificada mesmo 

na pratica dos outros de violência por ser praticada pelo agressor de modo a induzir 

e forçar a vitima a realizar ações que deseja de modo há humilha-la ou ameaça-la 

para tal. 

 

 

3.4 VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

A Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha trás como conceito de violência sexual 

em seu inciso III do artigo 7º, sendo:  

 

III – [...] entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar da 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 imite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

 

Na Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), trás a figura da 

importunação ofensiva ao pudor, descrita em seu artigo 61, sendo considerada 

como forma de violência sexual. 

No inicio houve uma resistência por parte da doutrina referente a 

possibilidade de se admitir como violência nos vínculos familiares, pois 

consideravam a sexualidade como um dos deveres do casamento. Mas esta 

afirmação caiu por terra, tanto que o código penal prevê em seu artigo 61, inciso II, 

alínea “e”, o agravamento da pena para o crime praticado “contra ascendente, 

descendente, irmão ou cônjuge”, tendo a Lei Maria da Penha de nº 11.340/2006 

atribuído a este artigo a alínea f, que trás em questão do abuso de autoridade ser na 

forma da lei especifica. 
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Diante deste tema Teles e Melo (2012, p. 20) demonstram que a “violência 

conjugal ocorre nas relações entre marido e mulher ou naquelas propiciadas pela 

união estável, [...] A violência conjugal é também denominada violência nas relações 

de casal e manifesta-se tanto no espaço doméstico como fora dele. Pode ocorrer 

também entre os ex-cônjuges ou ex-conviventes, incluindo outras relações como 

noivos ou namorados”. 

No âmbito do entendimento referente a violência sexual também é possível 

enquadra o assédio sexual, fato do qual, pode ser exercido, na maioria das vezes, 

por pessoas que se encontram em uma posição superior, e aproveitando-se desta 

condição, obriga a vitima a aceitar suas propostas sexuais mediante ameaças. Este 

tipo de assédio costuma ocorrer no trabalho, na escola, na igreja, entre outros, onde 

há uma hierarquização. 

Segundo Maria Dias (2008, p. 50) mesmo no delito de assedio sexual, que 

está ligado às relações de trabalho, pode constituir violência doméstica quando, 

além do vinculo afetivo familiar, a vítima trabalha para o agressor. 

 

 

3.5 VIOLÊNCIA PATRIMONIAL 

 

Entende-se por violência patrimonial o ato de subtrair, reter, destruir, mesmo 

que parcialmente bens de sua companheira, cônjuge ou ainda parente do sexo 

feminino, sendo eles objetos, documentos pessoais, valores em dinheiro ou 

documentos de trabalho, com objetivo de satisfazer as necessidades do agressor. 

Esta prevista no inciso IV, do artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da 

Penha e encontra definição no Código Penal, entre os delitos contra o patrimônio, no 

artigo 155, de dano, no artigo 163, e de apropriação indébita, no artigo 168. 

Segundo Maria Dias (2008, p. 88): 

 

“Diante da nova definição de violência doméstica, que compreende a 
violência patrimonial, quando a vitima é mulher e mantém com o autor 
da infração vínculo de natureza familiar, não se aplica as imunidades 
absoluta ou relativa dos arts. 181 e 182 do Código Penal”. 

  

Portanto violência patrimonial pode ser comprometida como uma ação 

análoga ao furto, pois o agressor, neste caso, acaba se apropriando de bens da 
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vitima, da qual possui algum vinculo de afetividade, com o proposito de sanar suas 

necessidades.  

 

 

3.6 VIOLÊNCIA MORAL 

 

Considerada como “proteção da honra” a violência moral é descrita pelo 

inciso V do artigo 7º da lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, como [...] qualquer 

conduta que configure calúnia, difamação ou injuria. 

Sendo a calúnia determinada como ato de imputar à vítima a prática de 

determinado fato criminoso, sabendo que não o fizera, difamação como imputar a 

vitima a pratica de determinado ato desonroso e injuria como atribuir à vitima 

adjetivos negativos. 

 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AUXÍLIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA 

 

As políticas públicas são meios utilizados pelo Estado para resguardar os 

direitos a um grupo específico, neste caso a proteção oferecida são para as 

mulheres.  Estas ações além de beneficiar a minoria seus reflexos acabam atingindo 

todos os membros da sociedade. 

O Estado age por intermédio da pratica de ações, programas e decisões que 

são realizadas com a participação direita ou indireta de entes públicos ou privados, 

como entes públicos, ONG’s, associações ou por intermédio de leis que impõem 

medidas de proteção que obrigatoriamente devem ser seguidas. 

A Lei Maria da Penha de nº 11.340/2006 pode ser considerada um dos 

exemplos que trás em seu contexto medidas protetivas, das quais devem ser 

adotadas perante o auxilio a mulher vitima de violência. 
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4.1 DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS PELA LEI 11.340/2006 – LEI 

MARIA DA PENHA. 

 

A Lei Maria da Penha trouxe ao ordenamento jurídico varias recomendações 

de medidas de proteção à mulher vitima de violência doméstica, e diante de sua 

perspectiva de sua vigência de completar 11 anos de existência, se faz necessário 

que os órgãos públicos realizem pesquisas para constatar o quanto esta norma veio 

a proteger efetivamente as mulheres, tirando as da zona de perigo, fazendo cessar 

as agressões e diminuindo os índices de homicídio. 

Conforme citação de Teles e Melo (2012. p.12) “É verdade que entre a lei e a 

vida há um fosso. E mais difícil que mudar a lei é mudar as mentalidades. Muita 

coisa da lei ainda precisa ser transformada e aplicada efetivamente, mas existe uma 

vontade e, mais do que isso, uma necessidade de mudar as relações assimétricas 

entre mulheres e homens.” 

Faz-se necessário abordarmos os vácuos apresentados na Lei Maria da 

Penha, em relação às medidas protetivas, dos quais muitos deles se tornam o peso 

que faltava para a desistência na realização da denúncia.    

Entre as medidas de proteção, a Lei Maria da Penha disponibiliza que a 

mulher a sofrer a violência poderá se direcionar a delegacia, ao Ministério Púbico, a 

Defensoria Pública ou ao Juizado de Violência Domestica para realizar a denuncia, 

acontece que ao registrar a ocorrência na Delegacia, conforme descrito em seu 

artigo 12, inciso II, o delegado terá o prazo de até 48 horas para promover o pedido 

da ofendida, para a concessão ou não da medida protetiva pelo juiz, que ao receber 

o pedido o juiz ainda possui o prazo de até 48 horas para julgar o pedido, conforme 

o artigo 18, desta lei.  

Diante desta problemática é possível apontar vários pontos de brechas 

deixadas pela lei, pois tendo em vista que muitas das mulheres que realizam a 

denúncia, por não possuem parentes, não tenham onde ficar, pois em sua cidade 

não existe casa de abrigos para mulheres vitimas de violência, o que ocorre na 

maioria das cidades, precisem voltar para a casa, onde se encontram seus filhos e 

seu pertences, esta estará sendo colocada em risco eminente, pois acredito que o 

agressor provavelmente não ficará nada contente em descobrir que a uma denuncia 

em seu desfavor. É expor demais a vida da vitima. 
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Para que situações como esta não ocorram é necessário movimentar todo o 

sistema judiciário, para que em conjunto com as delegacias, consigam promover a 

respostas a estas mulheres no mesmo dia em que fora realizado a denuncia, além 

de disponibilização de mais casas de abrigos prontas para receberem estas vitimas.  

 

 

4.2 DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS PELA LEI 

11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA. 

  

Temos como medida protetiva de urgência, previsto no inciso II, do artigo 22, 

“o afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida”, e em seu 

inciso III, alínea “a”, prevê a proibição a “aproximação da ofendida, de seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação”.   

Após recebido o aviso da medida de proteção, o que garante ao agressor a 

cometer um crime de homicídio e depois sumir, acredito que um pedaço de papel, 

mesmo com a eminencia de prisão, não segurará muitos agressores possessos de 

ódio a realizar tal ato. Pois o efetivo de policiais não é capaz de “vigiar” e estar 

sempre presente para garantir a proteção das vitimas, que a única arma que 

possível é avisar a policia caso desconfie que o agressor não esta cumprindo tal 

imposição. 

As lacunas da lei neste artigo esta em deixar as vitimam desprotegidas, pois 

depois da denúncia elas não possuem formas efetivas de proteção por parte das 

instituições, ficam a mercê de seus opressores. Situação esta que demonstra a 

perca da efetividade da medida protetiva, pois não garante sua efetiva proteção 

física e psicológica. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A cultura da violência contra a mulher é um problema global, o qual necessita 

de muitas ideias e muitos debates para descobrir uma forma de erradica-lo. 

A prestação de apoio continuo do Estado, das ONG’s e a efetividade de leis 

de proteção na pratica, faz com que essas mulheres vitimas de violência criem 

coragem, para retirar as vendas de seus olhos fechadas pelo medo, e encarar mais 
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esta batalha, pois denunciando seus agressores é o primeiro passo para que 

possam mudar de vida. 

Desta forma, o grande problema não esta somente arraigado em nossa 

cultura patriarca e de descriminação contra as mulheres, encontra-se também no 

silencio não só das mulheres mas de toda uma sociedade diante deste fato, da 

abstenção de atitudes. 

Pois será aos poucos que iremos diminuir os altos índices de violência, 

encorajando as mulheres a lutar em seu favor, punindo com justiça os agressores. É 

convencendo a todos é através da erradicação da violência que viveremos em um 

mundo melhor, pois mudando nossas atitudes hoje, é que conseguiremos modificar 

as gerações futuras. 
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