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“Você diz que é lindo me ver lutar 
Que eu sou uma mulher fantástica 
Porém não nota meus olhos exaustos 
Meu corpo curvado 
Não tenho comido direito há dias 
Estou por um fio 
E como eu preciso de colo 
E que você se recorde 
Que guerreiras também sangram”. 

 
Ryane Leão. 
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RESUMO 

 
 

A presente monografia trata sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
buscando analisar se as medidas protetivas previstas pela legislação são eficazes 
no combate a esse tipo de violência. Constata-se que no Brasil, esse tipo de 
violência esteve sempre presente durante gerações, em decorrência do sistema 
machista e patriarcal que impera sociedade pátria. O legislador pátrio objetivando 
reprimir e extinguir todos os tipos de violência contra a mulher aprovou a lei 
11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Desta forma, treze 
anos após a sua vigência cabe questionar: a Lei Maria da Penha, no que diz respeito 
à prevenção ou punição da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui 
mecanismos eficazes para coibir tal prática, tão presente nos dias atuais? Nesse 
sentido, a pesquisa teve como objetivo principal analisar a atuação do Estado  
quanto a aplicabilidade das medidas protetivas nos casos de violência praticadas 
contra a mulher. Para a realização do presente estudo, adotou-se o método dedutivo 
e o método histórico-evolutivo, com a técnica de pesquisa bibliográfica, com coleta 
de dados realizada através de consultas literárias e artigos científicos. A partir do 
presente estudo e tendo por base que o Estado é ineficaz no combate à violência 
doméstica contra a mulher, constatou a existência de uma rede de apoio à mulher, 
mas não se observa a contento uma articulação das suas ações, de modo que agem 
de maneira individualizada e sem uma significativa abrangência. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Medidas protetivas. Violência contra a mulher. Redes de 
apoio. 



This monograph deals with domestic and family violence against a woman, seeking 
to analyze how protective measures applied by legislation are prohibited from 
combating this type of violence - can maintain this treatment. In Brazil, this type of 
violence was always present during the occurrence, due to the mechanical and 
patriarchal system that rules the homeland society. The legislator aimed to crack 
down on and extinguish all types of violence against a woman who passed a law 
11,340 / 2006, popularly known as the Maria da Penha Law. Thus, three years after 
its effectiveness, the question is: Does the Maria da Penha Law, which concerns the 
abuse or punishment of domestic and family violence against women, has resources 
used to curb such practice, also present today? You can keep this stretch. In this 
sense, a research aimed to analyze the State's action on the applicability of 
protective measures in cases of violence against a woman. To carry out the present 
study, adopt the deductive method and the historical-evolutionary method, with a 
bibliographic research technique, with data collection performed through literary 
consultations and scientific articles. Based on the present study and based on the 
State in question to combat domestic violence against a woman, note the presence  
of a support network for women, but do not observe the content of an articulation of 
their actions, so that they act in individualized manner and without significant scope. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A violência está presente desde os primórdios da humanidade, estando a 

mulher em situação de vulnerabilidade, seja pela submissão histórica e socialmente 

imposta, ou mesmo pela desvantagem física quanto ao tamanho e força, o que 

justifica a imposição de leis protetivas que resguardem uma maior segurança para a 

vida da mulher, especialmente no contexto familiar e doméstico. 

Muito já se avançou no sentido de garantir a proteção da mulher frente aos 

casos de violência, como foi o caso da Lei nº11.340/2006, popularmente conhecida 

por Lei Maria da Penha a qual dispõe acerca da criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de alterar o Código de Processo Penal, 

o Código Penal e a Lei de Execução Penal, promove condições punitivas e 

restaurativas para os conflitos relacionais que envolvam a violência contra a mulher. 

Mesmo com mais de uma década de sua criação, importante se faz 

questionar: existe no Brasil a plena aplicabilidade da Lei nº11.340/2006? 

Estabelecendo-se, portanto, a problemática da pesquisa, já como hipótese, tem-se a 

existência de uma rede de apoio que, diante do crescente número de casos de 

violência contra a mulher, pode não estar atuando de forma efetiva, o que pode 

demonstrar a ineficácia Estatal na proteção das mulheres, vítimas de violência 

doméstica. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo geral analisar a funcionalidade da 

rede de apoio do Estado frente à aplicação de medidas protetivas nos casos de 

violência doméstica contra a mulher. E como objetivos específicos, tem-se examinar 

a gênese da violência doméstica e familiar; estudar os pressupostos legais  

protetivos estabelecidos pela Lei nº 11.340/2006; e, examinar as redes de apoio 

existentes e como essas atuam no sentido de proteger a mulher, vítima de violência 

doméstica. 

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa, inicialmente, terá por base  

a revisão bibliográfica a partir de fontes primárias e secundárias sobre o tema, onde 

serão examinados livros, artigos científicos, dissertações e teses. Tratar-se-á de  

uma pesquisa exploratória, pois irá apresentar interpretações de natureza subjetiva. 

Ademais, o método de abordagem a ser utilizado é o método de investigação 

científica denominado de dedutivo, o qual se configura na conclusão de raciocínio 

descendente, partindo da análise geral, para a particular. Como métodos de 
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procedimento serão utilizados o método histórico-evolutivo, já que é imprescindível 

fazer uma evolução histórica acerca da legislação que trata da violência doméstica e 

familiar e, o método exegético-jurídico também será adotado, vez que é necessário 

fazer uma interpretação dos institutos jurídicos que fundamentam o presente 

trabalho. 

A presente pesquisa se justifica pelo fato de que o fomento de uma base 

conceitual, atrelada ao conhecimento de preceitos legais e da rede de apoio já 

instituída com foco na identificação de pontos de fragilidade na aplicabilidade da 

proteção legal da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, vem a servir de 

referencial para os legisladores, bem como para o reconhecimento da necessidade 

de melhorias por parte do Estado. 

Assim, o presente trabalho no seu primeiro capítulo fará uma abordagem 

acerca dos pressupostos científicos e reflexões acerca da violência, com foco, 

especialmente na violência de gênero e na violência doméstica e familiar, bem como 

uma análise no tocante ao processo de identificação e manejo dos casos de 

violência doméstica e familiar. 

No segundo capítulo, por sua vez, a pesquisa apresentará uma análise  

acerca da evolução do direito das mulheres no Brasil, sobretudo com base na 

descrição de um histórico das leis que amparam a mulher vítima de violência, no 

constructo das responsabilidades sociais e do Estado, sobretudo acerca da lei 

nº11.340/2006. 

E, por fim, no terceiro capítulo serão abordadas as redes de atenção à 

violência contra a mulher através de experiências nacionais com vistas a análise da 

rede de apoio do Estado em tais casos, e como as mesmas atuam na tutela, bem 

como na proteção fornecida às mulheres vítimas de tal violência. 
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2 PRESSUPOSTOS CIENTÍFICOS E REFLEXÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA 

 
Como pressuposto para uma melhor compreensão do objeto de pesquisa, faz-

se crucial abordar os conceitos que fundamentam a reflexão acerca da violência, 

especialmente a violência de gênero e doméstica/familiar, desde seus aspectos 

fundamentais ao manejo adequado dos casos, de modo a preceder uma análise 

mais minuciosa do arcabouço legalmente instituído. Assim, o presente capítulo 

pressupõe uma abordagem mais específica a partir da análise da violência nos 

contextos social, físico e psíquico. 

 

 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A VIOLÊNCIA 

 
 

Para fundamentar uma abordagem sistemática acerca da violência 

doméstica e familiar, importante se faz considerar a gênese da terminologia e suas 

particularidades, haja vista que, de acordo com Maturana (2002, p. 55) o 

conhecimento pressupõe o entendimento e a compreensão, levando, por sua vez, “a 

uma ação harmônica e ajustada com os outros e com o meio”. 

Sabe-se que, biologicamente, o ser humano traz em seu ínterim a reação de 

defesa contra variadas ameaças a si próprio ou mesmo contra aqueles que são por 

ele protegidos, de modo que, geralmente, acontece por preceitos de simples 

proteção, como uma reação naturalmente instituída, no entanto, há casos que 

podem ocorrer de forma patológica, contraponto o fato de que o ser humano não 

tem em sua biologia genes que condicionem o ferimento ao seu semelhante. 

Importante considerar que, no tocante a vida harmônica e ajustada definida 

por Maturana (2002), tem-se uma abrangência muito maior, especialmente quando 

se correlaciona ao sentido da qualidade de vida, tão necessária aos indivíduos, 

entendida pela Organização Mundial da Saúde pelo seu contexto biopsicossocial. 

Assim, entende-se que um ambiente não harmônico é capaz de gerar desequilíbrio 

aos indivíduos diretamente envolvidos e aqueles que os envolve de forma direta ou 

indireta. 

 

Faz-se crucial, antes de proceder a uma análise mais sistemática acerca da 

violência, estabelecer os pressupostos elencados por Zygmunt Bauman (2009, p. 
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50) no tocante à liquidez nas relações humanas e as prováveis consequências 

sociais decorrentes da individualização das relações ao afirmar que: 

 
O crescente volume de violência “familiar” e “na vizinhança” pede uma 
explicação em dois estágios. Primeiro: graças à percebida fragilidade dos 
padrões de relacionamento – antes todo-poderosos, auto-evidentes e 
inquestionados –, muito da coerção vinculada à sua reprodução diária tem 
sido destituída da antiga legitimidade, e hoje tende a ser  reclassificada 
como violência. Segundo: a nova fluidez e flexibilidade dos relacionamentos 
livres das restrições dos padrões impulsionam o uso de estratagemas de 
“reconhecimento na batalha”: a força, os recursos e a adaptação dos lados 
em disputa são postos à prova todos os dias no sentido de descobrir quanto 
nosso próprio território poderia ser expandido, quão longe podemos ir sem 
temer um contra-ataque ou quantos importunos e empurrões o outro lado 
provavelmente suportará antes de “reunir forças” e responder à altura. 

 

Tem-se, portanto, que a sociedade vive uma transição quanto aos padrões 

de relacionamentos humanos, passando do forte e indissolúvel para o inconstante e 

frágil, de modo que, retomando ao fato de o ser humano reagir a determinados fatos 

como proteção a si próprio, a violência surge em tais contextos de forma mais 

premente pelo próprio contexto socialmente instituído das novas relações humanas, 

mais “líquidas” e mais passíveis de inconformismo. 

Tomando por base o conceito de violência, Paviani (2016) destaca que, 

epistemologicamente, o termo deriva do latim violentia, trazendo em seu sentido o 

ato de violar a si ou a outrem a partir da promoção de ferimentos ou danos. Trata-se 

de um processo complexo que envolve diversos elementos e proposições, além de 

se manifestar de diversas formas. 

Sabe-se, portanto, que a violência se constitui em quaisquer atos cometidos 

por um indivíduo contra outrem, seja de forma física, psicológica ou verbal. Tomando 

por base a Lei 11.340/2006, objeto desta pesquisa, tem-se vários tipos de violência: 

física (ofensa à integridade ou saúde corporal), psicológica (quando há dano 

emocional e diminuição da autoestima, ou ainda quando há degradação ou controle 

das 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), sexual (quando se propõe presença,  

manutenção ou participação em relações sexuais não desejadas, ou ainda 
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imposição à gravidez, aborto ou prostituição), patrimonial (dano aos bens de valores, 

de quaisquer tipos) e moral (quando da presença de calúnia, difamação ou injúria). 

De forma mais direta e objetiva Paviani (2016 apud Moderna, 2016, p.11) 

elenca como formas de violência: 

 
[...] provocada e a gratuita, a real e a simbólica, a sistemática e a não 
sistemática, a objetiva e a subjetiva, a legitimada e a ilegitimada, a 
permanente e a transitória. A enumeração dessas formas é atualmente 
problemática. Na realidade, essa relação apenas tem um objetivo didático, 
isto é, a possibilidade de ver melhor o fenômeno. Assim, temos a guerra, a 
revolução, o terrorismo, o genocídio, o assassinato, o crime organizado, a 
violência urbana, a violência contra a criança, contra o adolescente, contra a 
mulher; o estupro, o assédio sexual, o bullying, o vandalismo. Também 
podemos acrescentar a corrupção como forma de violência e seus  
derivados como nepotismo, propina, extorsão, tráfico de influência e outras 
modalidades. 

Observa-se que há uma considerável tipificação das formas de violência, o 

que realmente traz uma reflexão que preocupa a sociedade de modo geral, 

especialmente quando se observa que grande parte delas ocorre de forma 

comumente, como o bullying, o assédio e especialmente a violência contra a mulher, 

e algumas formas de violência estão passando a ser cada vez mais comuns no meio 

social de modo que algumas pessoas podem começar a vê-las como parte da 

sociedade, como acontece com a corrupção. 

Em sua obra, Muchembled (2014, 14) afirma que os homens são, 

fundamentalmente, criados para reagirem de forma predatória pela defesa frente a 

um perigo ou ameaça, não apresentando “vontade consciente de destruir o seu 

semelhante”. Trata-se, portanto, de uma abordagem humanista, fundada no 

cristianismo e iluminismo filosóficos. 

Importante considerar que a violência sempre esteve presente em todas as 

épocas da história da sociedade, estando atrelada a simples razão de quem a sofre 

ser mais frágil em algum dos aspectos humanos, dentre os quais, o 

conhecimento/informação, a potencialidade/independência que por sua vez gera 

ameaças consideráveis a autoestima e a autoconfiança (BAUMAN, 2004). 

Conhecimento é, portanto, poder, especialmente tendo em vista que o próprio 

conhecimento/informação influencia significativamente para a 

potencialidade/independência de um modo geral. 

Assim, tomando por base que a violência humana é, sobretudo, resultado de 

uma reação contra alguma ameaça contra si próprio, quando se fere a autoestima  

ou o amor próprio ou ainda contra aqueles que fazem parte de sua vida, nos casos 
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em que há falta de potencialidade e, de certo modo, se fere a autoestima e 

autoconfiança, a violência pode vir a acontecer, seja de forma normal ou patológica 

(MUCHEMBLED, 2014). 

Dessa forma, faz-se crucial entender que a violência pode ser resultado de 

patologias que se traduzem em atos de consequências graves contra os outros ou 

mesmo contra a si próprio, seja nos processos depressivos que desencadeiam em 

suicídio, ou ainda os mais preocupantes, que levam a atos de grande comoção 

pública, como a psicopatia. 

Sob este viés, o suicídio, como ato de violência contra si próprio, é o ato final 

de um acúmulo de fatores de risco, conforme bem salienta Sadock (2017), de modo 

que esses podem envolver fatores pessoais, biológicos, psicológicos, ambientais, 

sociais, dentre outros, que incluem, ainda, dependência de substâncias, transtornos 

psíquicos, dentre outros. 

Neste aspecto estima-se que, em 2020, conforme dados de previsão da 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), cerca de 1,53 milhão de  pessoas 

terão cometido suicídio no mundo, e cerca de 10 a 20 milhões tentarão cometer tal 

ato, constituindo em uma média de 1 tentativa a cada dois segundos e uma morte a 

cada 20 segundos. 

Em revisão sistemática realizada por Pereira (2019), que objetivou traçar o 

perfil de indivíduos suicidas, foram analisados artigos publicados entre os anos de 

2014 e 2019, tendo por resultado a definição de um perfil de vítimas jovens, do 

gênero masculino, geralmente acometidos por depressão, ansiedade, melancolia, 

baixa autoestima, com desesperança em relação à vida. Ou seja, corroborando com 

o pensamento de Bauman (2004), ao colocar que atentar contra a autoestima é 

também uma forma de influenciar a violência, nesse caso, contra si próprio nos 

casos de suicídio. 

Perpassando para os casos de psicopatia, quando o foco da violência é o 

próximo, e seus fundamentos muitas vezes são inexistentes ou inexplicados, por 

refletirem atos contra o próximo mas como resposta a reação de violência cometida 

contra aquele que o realiza, tem-se uma prevalência geral de 1% de acometimento 

na população geral, uma média entre 15 e 30% na população carcerária, justificando 

a ocorrência e reincidência de delitos violentos, conforme apontam Abdalla-Filho, 

Chalub e Telles (2016). 
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De acordo com Pereira (2016) a sociopatia, ou seja, a psicopatia voltada ao 

ínterim social, decorre de uma interação entre fatores genéticos, psicológicos e 

biológicos, que resultam na ocorrência de um comportamento antissocial, com 

desprezo pelas obrigações pessoais frente à sociedade e pela falta de empatia com 

as pessoas. 

Assim, para Silva (2012), os indivíduos psicopatas/sociopatas se caracterizam 

pela capacidade de manipulação, pela ausência de culpa, medo, sofrimento e 

ansiedade. São mentirosos, desinibidos, e planejam seus atos de forma metódica. 

Além do mais, possuem uma inteligência acima da média, sendo incapazes de amar 

e se relacionar afetivamente, o que justifica seus atos de violência não 

fundamentada a uma reação de proteção. 

No Brasil tem-se diversos exemplos de psicopatia conhecidos, especialmente 

no meio jurídico criminal, com fatos que demandaram e demandam intensos 

debates, visto a falta de determinação jurídica plausível e consistente existente no 

país. Um dos casos mais discutidos é o de Francisco da Costa Rocha, conhecido 

como Chico Picadinho, que foi condenado por matar e esquartejar duas mulheres 

nos anos de 1960 e 1970, sendo o autor de dois dos crimes mais bárbaros do Brasil, 

assim considerados pelo requinte de crueldade utilizado por ele. Segundo consta 

nos autos do RHC 82.924 Francisco já está preso há mais de 41 (quarenta e um) 

anos, 11 (onze) anos acima do que se permite o Código Penal vigente, decisões 

entre os magistrados se divergem o tempo todo sobre o caso (BARBOSA 2014) 

Como Francisco, muitos outros fizeram história, não é incomum encontrar 

notícias em sites, dentre as mais difundidas estão as que lembram os psicopatas: 

João Acácio Pereira da Costa (o bandido da luz vermelha), que foi preso após ter 

cometido 4 assassinatos; Francisco das Chagas Brito, que assassinou cerca de 42 

jovens após mutilações e excisão dos órgãos sexuais; e Francisco de Assis Pereira, 

o Maníaco do Parque, que matou diversas mulheres e enterrou no Parque do Estado 

de São Paulo, e ao ser preso, o mesmo não soube informar ao certo a quantidade  

de mulheres que assassinou. 

O que realmente chama a atenção é que os casos de assassinatos são 

sempre realizados em desfavor de pessoas fisicamente vulneráveis aos seus 

agressores, sendo mulheres ou crianças e adolescentes, sendo estes, ainda, mais 

frágeis à ação de tais indivíduos, corroborando, mais uma vez, ao pensamento 

anteriormente descrito por Bauman (2004). 
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Diante de tais pressupostos, é importante ressaltar que os profissionais 

envolvidos na assistência à vítima de violência saibam proceder com a identificação 

e análise coerente dos indivíduos que a cometem, de modo a conseguir proceder 

com os encaminhamentos necessários nos casos patológicos, o que demanda uma 

abordagem multidisciplinar, visto a complexidade que envolve tais processos, 

especialmente quando se trata dos diagnósticos, assim, para que se fundamente 

ações diagnósticas e de ação, é mister abordar de forma mais específica a violência 

de gênero, tendo em vista ser uma das mais presentes na sociedade, sendo um 

desafio para o operador do Direito. Feitas tais considerações sore a violência de um 

modo geral, passa-se a analisar na próxima seção a violência de gênero. 

 
 

2.2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 
 

A violência de gênero tem como pressupostos as relações de poder em 

decorrência de marcadores de desigualdade entre os homens e as mulheres. Trata- 

se da violência causada contra indivíduos mais favoráveis, sendo tal constatação de 

inferioridade estabelecida socialmente, culturalmente ou historicamente (ELLSBERG 

et al., 2008). 

Nos tempos antigos o papel da mulher na sociedade era dedicar-se as 

funções domésticas, conceber e criar os seus filhos, sendo tais funções 

consideradas de menor importância para o grupo familiar. A partir desta perspectiva 

surgiu o que se conhece hoje de teoria do patriarcado dos homens acima das 

mulheres, emitindo, assim, o bônus pater familiae, ou seja, a ideia do bom pai de 

família, sendo esse o cumpridor dos seus deveres. É possível afirmar que, 

atualmente, a mulher foi adquirindo características que antes eram tidas típicas ou 

únicas dos homens, sendo tais caracteres considerados como sinônimo de provisão 

e proteção, portanto, passaram a ter poderes supremos sobre a família (PORTO, 

2014). 

Através da compreensão acerca das relações de gêneros é que se revela a 

origem da violência doméstica, sendo esta reproduzida e aceita como sendo uma 

realidade comum na sociedade. Desde os tempos mais remotos, as mulheres  

sofrem violência e maus tratos; sendo possível perceber que tal situação, mesmo de 

forma implícita, tornou-se aceitável, sendo essas consideradas submissas aos 
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homens, e vistas como seres de menor importância social, devendo sempre estar 

sob a autoridade dos seus esposos, pais ou homens da família. Interessante trazer à 

baila o entendimento de Campos e Corrêa (2007, p. 99) ao afirmar que: 

A primeira base de sustentação da ideologia de hierarquização masculina em 
relação à mulher, e sua consequente subordinação, possui cerca de 2.500 
(dois mil e quinhentos) anos, através do filósofo helenista, Filon de 
Alexandria, que propagou sua tese baseado nas concepções de Platão, que 
defendia a ideia de que a mulher pouco possuía capacidade de raciocínio, 
além de ter alma inferior à do homem. Ideias, estas, que transformaram a 
mulher na figura repleta de futilidades, vaidades, relacionada tão-somente  
aos aspectos carnais. 

 

Sendo assim, é possível compreender que a ideia de que o homem seria 

superior as mulheres, gozando de direitos e deveres sociais, advinha da forma como 

a mulher era vista pela sociedade, não possuindo nenhum poder de decisão e sendo 

considerada, durante esse período, como um ser menos pensante e mais sensível, 

esse era o entendimento de grande parte dos pensadores. No tocante a tal preceito, 

conforme o entendimento de Campos e Corrêa (2007, p.100) tem-se que: 

 
Aristóteles também explanou algumas ideias acerca desse contexto. Ele 
posicionou o homem com superioridade e divindade em relação à mulher, já 
que esta se compunha como um ser emocional, desviado do tipo humano. 
Assim, a alma tem domínio sobre o corpo; a razão sobre a emoção; o 
masculino sobre o feminino. 

Verifica-se que a concepção de grandes filósofos e pensadores, em conjunto 

com a ideia e visão machista que a sociedade já obtinha, foi vinculando costumes e 

comportamentos de subordinação ao ser masculino. Há, ainda, de acordo com 

Ramos (2014) uma cultura da tolerância, impondo que as pessoas precisam aceitar 

a herança patriarcal e suportar determinados atos, ou mesmo considerarem como 

atos normais, sendo que os principais fatores que condicionam as pessoas 

suportarem tais abusos são o medo, a dependência financeira, e a vergonha. 

Assim, consoante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2018), entende-se 

como violência de gênero toda e qualquer violência sofrida apenas pelo fato de ser 

mulher, sem diferenciação de raça, classe social, idade, religião ou qualquer outra 

forma advinda do sistema social que submete a mulher. 

Nesse sentido, Souza e Baracho (2015) entendem que a violência contra a 

mulher é estabelecida em um modelo de violência próprio, fundamentado no gênero, 

que resulte em morte, dano ou sofrimento físico, psicológico ou sexual à mulher. 
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Dados da Organização Mundial de Saúde sugerem uma incidência de 30% 

de meninas entre 15 e 19 anos que já sofreram violência no mundo, sendo as 

mulheres adolescentes e jovens as que mais sofrem. Já, o estudo realizado por 

Stock revela, através de uma pesquisa nacional que 86,9% dos jovens sofreram 

violência de gênero durante os seus relacionamentos, e 86,8% já os cometeram 

(STOCK, 2014). 

De acordo com um trabalho realizado por Dias, Ramos (2019), intitulado 

Violência de gênero, as expressões e vivências de mulheres brasileiras migrantes 

em Portugal, revela que as mulheres que precisam, por quaisquer motivos, migrarem 

do Brasil para Portugal são de forma incidente expostas a violência de gênero, o que 

não é conhecido haja vista muitas delas não conhecerem os órgãos de apoio e, 

ainda, muitas vezes, por não enxergarem outra situação fora a que vivem. 

A violência contra as mulheres corresponde a um profundo impacto na 

saúde física e psíquica, o que faz com que que essas busquem constantemente os 

serviços de saúde, mas não relatam a situação que vivem, levam queixas gerais e 

situações de agressões e consequências dessas, como os abortamentos 

sequenciais, as tentativas de suicídio, dentre outros (BRASIL, 2011). 

Diante dos conceitos apresentados, constata-se que a lei, ao fazer menção 

ao termo gênero, refere-se à condição de mulher na sociedade, portanto, para que a 

lei seja aplicada ao caso não basta que o crime seja cometido contra uma mulher, 

mas deve ser cometido devido a sua condição de ser mulher. 

Dados nacionais coletados pela Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) 

e publicados pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (2016) 

apresentados por Paviani (2016, apud Moderna, 2016) dão conta de que, das 

notificações de violência por parceiros íntimos, 57,3% são realizadas por mulheres 

que estão em relacionamentos duradouros, com mais de cinco anos de duração, 

com eventos ocorrendo de forma diária ou semanal em 71,1% dos casos. 

Para se constituir um lar, uma família, é necessário que haja algum interesse 

inerente à convivência, tais interesses podem ser materiais ou afetivos, nesse 

sentido, importante se faz considerar a intrínseca relação entre emoção e violência. 

Tomando por base Maturana (2002, p.23) quaisquer ações humanas são mediadas 

pela emoção, afirmando que “[...] não é a razão o que nos leva à ação, mas a 

emoção [...]”. Ainda de acordo com o autor: 



22 
 

 
 

 
A emoção que funda o social como a emoção que constitui o domínio de 
ações no qual o outro é aceito como um legítimo outro na convivência é o 
amor. Relações humanas que não estão fundadas no amor – eu digo – não 
são relações sociais. Portanto, nem todas as relações humanas são sociais, 
tampouco o são todas as comunidades humanas, porque nem todas se 
fundam na operacionalidade da aceitação mútua. 

Entende-se que nas relações fundadas por interesses alheios à aceitação 

mútua tentem ao declínio, sendo o indivíduo biologicamente fundado para as 

relações sociais que têm a aceitação como base. Assim, quando a aceitação mútua 

não existe, os interesses diferem e pressupõem reações de defesa que podem vir 

acompanhadas por violência de diversos tipos. 

Assim, a violência doméstica, como já exposto, é a violência perpetrada 

contra a mulher no seio familiar, por um membro dessa, o marido ou o companheiro. 

Esse tipo de violência é, hoje, preocupação de políticas públicas não só no Brasil, 

mas em várias partes do mundo, sendo definido também como um problema de 

saúde pública devido aos danos físicos e psíquicos que provocam na mulher, sem 

contar os reflexos danosos nos filhos. 

Dessa forma, é possível observar que a violência doméstica, existe sob a 

ótica de vários aspectos, não sendo usado pela legislação um rol taxativo, afinal 

pode-se ter vários tipos da violência. Quanto às formas de violência doméstica 

contra a mulher tem-se a violência psicológica, que pressupõe tratar a mulher com 

descaso, fazer acusações, intimidar, diminuir, humilhar, falar mal, usar os filhos para 

fazer chantagem, provocar confusão mental e levar a mulher a duvidar de suas 

próprias atitudes, fazer com que se sinta culpada, ameaçar de violência e de morte, 

isolar a mulher de amigos e parentes, e ao final podendo induzir a mulher ao 

suicídio. 

Importante considerar que o termo violência psicológica doméstica teve 

fundamento na literatura feminista e traduz a luta pelo reconhecimento da violência 

sofrida pelas mulheres, conforme especifica Ballone; Moura (2008). Assim, esse tipo 

de violência refere-se a quaisquer tipos de danos emocionais sofridos pela mulher 

no ínterim de uma relação. 

As consequências advindas da violência psicológica trazem por 

consequência os danos psíquicos com comprometimento da realização das 

atividades habituais ou laborais, conforme estabelece SILVA (2005). 

A violência física, por sua vez, caracteriza-se por ações como: empurrar, 

bater, atirar objetos, sacudir, esbofetear, espancar, estrangular, chutar, usar ou 
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ameaçar com arma branca ou de fogo. Já, a violência sexual pode acontecer por 

meio de: forçar (com ou sem violência física) as relações sexuais quando a mulher 

não quer, quando a mulher está dormindo ou está doente, forçar a mulher a praticar 

atos que lhe desagradam, obrigar a mulher a olhar pornografia ou fazer sexo na 

frente de outras pessoas ou dos filhos. 

A violência é patrimonial quando resulta em danos, perdas, subtração ou 

retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores da mulher. Esta forma de 

violência pode ser visualizada através de situações como quebrar móveis ou 

eletrodomésticos, rasgar roupas e documentos, ferir ou matar animais de estimação, 

tomar imóveis e dinheiro, ou, até, não pagar pensão alimentícia. E, por fim a 

violência moral é considerada como qualquer conduta que represente calúnia, 

difamação ou injúria. Segundo as Delegacias de Defesa da Mulher (2018), o ciclo 

dessa violência doméstica é composto por três fases, são elas: 

A primeira fase seria a da tensão, a qual se caracteriza por agressões 

verbais e aparentemente menores, crise de ciúmes, destruição de objetos e 

ameaças. Nessa fase, a mulher procura acalmar o agressor, procura evitar 

discussões e vai se tornando cada vez mais submissa e amedrontada. Muitas vezes 

a mulher sente culpa e se acha responsável pela situação de violência que sofre, 

chegando até a relacionar ao cansaço e a bebida às atitudes agressivas e violentas 

praticadas contra elas. 

A segunda fase consiste na explosão, sendo marcada por agressões verbais 

e físicas graves e constantes, provocando ansiedade e medo crescente. E, a terceira 

fase é a fase da lua de mel onde o agressor, após a violência física, se mostra 

arrependido, sentindo culpa e remorso, jura nunca mais agir de forma violenta e se 

mostra muito apaixonado. 

A orientação das Delegadas da Defesa da Mulher, é que as mulheres não 

esperem as três fases acontecerem e que procurem ajuda assim que percebam que 

estão sofrendo alguma forma de violência. É interessante a proposição de Soares 

(2005, p. 15) ao enfatizar que: 

 
Qualquer mulher pode ser vítima de violência [...]. Não importa se ela é rica, 
pobre, branca ou negra; se vive no campo ou na cidade, se é moderna ou 
antiquada; católica, evangélica, ateia ou umbandista. A única diferença é 
que as mulheres ricas conseguem esconder melhor sua situação e têm  
mais recursos para tentar escapar da violência). 
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Assim, importante se faz considerar a necessidade do diagnóstico precoce, 

a identificação mais rápida das condições de violência, com foco na prevenção de 

agravos à vida e saúde dessa mulher. 

Ainda no tocante à violência familiar, é considerável a incidência de violência 

contra as crianças, que pelas suas consequências, mostra-se mais grave e com 

efeitos mais deletérios à longo prazo, de acordo com Habigzang Ligorio; Freitas 

(2019) a violência, em quaisquer fases da vida, predispõe a condições de 

comprometimento na saúde mental, entretanto, as crianças estão ainda mais 

predispostas, e para essas inclui-se os riscos para o desenvolvimento físico, 

cognitivo, emocional e comportamental. Nessa fase, a violência manifesta-se sob as 

formas de maus-tratos que pressupõem a negligência e os abusos físicos, 

psicológicos e sexuais. 

No caso de indivíduos adultos, os autores elencam que as principais 

consequências envolvem depressão, ansiedade, abuso de substâncias tóxicas e 

transtorno de estresse pós-traumático. De modo que há a necessidade de 

disponibilização de assistência psicológica qualificada para tal população. 

 
 

2.3 ANÁLISE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 
 

A violência doméstica e familiar tem fundamentos vários, sendo 

consideradas sob seu aspecto multifatorial. De acordo com Paviani (2016 apud 

Moderna, 2016, p.9) “a violência pode ser descrita, analisada e interpretada pela 

sociologia, antropologia, biologia, psicologia, psicanálise, teologia e filosofia e pelo 

direito”, requerendo, portanto, uma abordagem multidisciplinar. 

Importante considerar que a violência intrafamiliar só passa a ser exposta 

quando toma proporções de consequências irremediáveis, como o ocorrido com 

Maria da Penha ao ficar paraplégica, ou quando a mulher toma a iniciativa de mudar. 

Nesse sentido um dos aspectos cruciais é a informação, que em tais casos 

pressupõe o poder da ação, de modo que a mulher deve conhecer para reconhecer 

a violência a qual está exposta. 

Ademais, quando os casos chegam aos meios legais, o primeiro passo 

jurídico, parte da perícia, que de acordo com o Portal Compromisso e Atitude pela 

Lei Maria da Penha (2018), deve ocorrer em duas etapas, a primeira com uma 
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entrevista investigativa realizada por peritos criminais da área de Psicologia, a 

segunda por entrevista e análise realizada por médicos legistas da Psiquiatria, de 

modo que os dados são correlacionados para elaboração de um parecer ou laudo. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI Nº 11.340/2006: FUNDAMENTO E A SUA 

APLICABILIDADE 

 
A Lei 11.340/2006, conhecida por Lei Maria da Penha, inaugurou novas 

perspectivas de proteção à mulher, vítima de violência, ao criar mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de dispor sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, alterando, 

ainda, o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. 

Sua publicação foi um marco na proteção e atenção à vítima de violência 

doméstica e familiar no Brasil. Sua elaboração e divulgação surgiu de um contexto 

de premente necessidade de atenção diante de diversos contextos de impunidade 

que marcaram a história. Desse modo, tem-se no presente capítulo uma análise dos 

pressupostos de sua elaboração que subsidiará uma melhor compreensão do tema. 

 
 

3.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO DIREITO DAS MULHERES NO BRASIL 

 
 

Com o início do processo de colonização no Brasil, foi instituída pelos 

portugueses uma legislação formada por leis compiladas em livros, conhecida como 

Código Filipino. Este Código estabelecia que as mulheres deveriam ser tuteladas por 

seus maridos caso fossem casadas e se solteiras pelo chefe da família, para todos 

os atos da vida civil, devendo ser submissas a estes; ainda segundo o Código, 

aqueles que ferissem mulheres com pedra ou pau estava isento de pena, e caso os 

maridos descobrissem adultério cometido por suas esposas ou escutassem boatos 

acerca disso estavam autorizados a matá-las (SILVA, 2018). 

Ainda de acordo com a autora apenas com a entrada em vigor do Código 

Criminal de 1830 que as normas que autorizavam as punições e mortes das 

mulheres foram afastadas, entretanto, a desigualdade entre homens e mulheres 

permaneciam, já que o Código Filipino ainda vigorava no país, vindo a ser revogado 

apenas com a publicação do Código Civil de 1916. 

De acordo com Corrêa (1981, apud, Deniz Silva, 2018) o Código Penal de 

1890 trouxe em seus dispositivos um grande retrocesso na luta pelo direito das 

mulheres, porquanto, ao revogar a permissão de assassinar as mulheres adúlteras, 

permitiu os crimes passionais corroborando com que os cônjuges matassem as suas 
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esposas com respaldo em seu estado emocional alterado em virtude de sua paixão, 

ainda de acordo com a autora, não eram considerados criminosos, aqueles que no 

momento do ato estivessem em estado de completa privação de sentido e de 

inteligência. Apenas com o advento do Código Penal de 1940, que este respaldo 

legal foi extinto, ficando o estado emocional elevado por conta da paixão não mais 

seria um meio para excluir a responsabilidade penal, ao mesmo tempo em que 

implementou a legítima defesa da honra, consentindo legalmente e não incriminando 

os companheiros que assassinavam as suas esposas. 

Assim sendo, é possível perceber que desde os primeiros anos de 

colonização do Brasil foram criadas leis que asseguravam a desigualdade entre 

homens e mulheres, tornando essas submissas aos seus pais, maridos e chefes da 

família, fazendo com que os atos de violência praticados por estes fossem aceitos 

na sociedade como normais e mesmo com o passar dos anos, com o fim de normas 

que autorizavam os maus-tratos e os homicídios, com todos os avanços na luta pela 

garantia do direito das mulheres, a violência continuava a acontecer em todo o 

território nacional, sendo de extrema necessidade que se fizesse mais para 

prevenção e proteção das mesmas. 

No ano de 1917 entrou em vigor o Código Civil, esse não trouxe muitas 

inovações no que tange ao direito das mulheres, mas dispunha acerca da 

incapacidade das mulheres casadas para a prática de atos civis, abrangia, ainda, a 

figura do homem como sendo o provedor do lar, devendo a família viver em função 

dele, já a mulher deveria receber o nome do marido e ainda que essa união se 

extingue o nome que recebera deveria permanecer em seus documentos, não sendo 

permitido fazer uso do seu nome utilizado anteriormente ao casamento (PEREIRA, 

2017). 

Apenas no ano de 1932, as mulheres, após vários anos de lutas, 

conseguiram inserir no Código Eleitoral vigente na época o direito ao voto feminino, 

entretanto, mesmo tendo sido um grande avanço não foi completo, pois tal direito se 

restringia as mulheres casadas, que tivessem autorização do marido, as solteiras, 

viúvas e com renda própria, sendo assim, somente essas poderiam exercer o direito 

ao voto. Apenas no ano de 1934 as restrições ao pleno exercício do voto feminino 

foram retiradas do Código Eleitoral, e dois anos depois foi estendida a 

obrigatoriedade do voto (PEREIRA, 2017). 
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Em 1948, foi aprovado na Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo esse 

documento um instrumento de grande relevância para a proteção da igualdade e 

dignidade da pessoa humana, este deve ser aplicado a todas as pessoas, 

independentemente de nacionalidade, cor, sexo e orientação sexual, política e 

religiosa. 

De acordo com Macedo (2016) diversas são as limitações de sua 

aplicabilidade no contexto social, especialmente por se constituir de uma declaração 

fundada com o objetivo de promover a consolidação dos direitos de todos os povos. 

Assim, uma delas resulta do fato de que “os valores pressupostos pela reivindicação 

de direitos humanos não se seguem inicialmente de consensos, mas nuclearmente 

de resistências, mobilizações, lutas ou enfrentamentos” (GALLARDO, 2014, p. 21, 

apud MACEDO, 2016). 

Assim, ainda de acordo com Macedo (2016), o Brasil, mesmo sendo 

signatário de diversos pactos internacionais de direitos humanos, segue com graves 

violações que o colocam em avaliação negativa em diversos aspectos, dentre eles 

os que envolvem os direitos das mulheres. 

Estudo realizado por Cabral (2004) aponta que no ano de 1949, foi 

implantada a Federação de Mulheres do Brasil, um órgão de grande relevância para 

a sociedade feminina, haja vista, que objetivava oferecer assessoramento e 

direcionamento a várias instituições locais. Nesse mesmo ano a advogada Romy 

Medeiros de Fonseca, sendo uma das precursoras do feminismo, mesmo não 

aprovando todos os pensamentos do movimento, tomou posse no Instituto dos 

Advogados do Brasil (IAB). 

Uma das ações de Romy Medeiros foi a solicitação, perante o Congresso 

Nacional que a capacidade relativa da mulher casada fosse retirada da legislação 

vigente, de modo que foi instaurada uma junta no Congresso, com vistas a elaborar 

um anteprojeto, sendo requeridas: 

 

 Igualdade de capacidade Jurídica do homem e da mulher; 

 A mulher como companheira, consorte e colaboradora do marido; 

 O domicílio conjugal fixado por acordo entre os cônjuges, cabendo ao 
juiz dirimir Conflitos; 

 O marido não poderia praticar atos sem o consentimento da mulher, os 
atos que esta não pudesse praticar sem o consentimento do marido; 

 A mulher poderia praticar livremente seu direito “de pátrio poder” 
(CABRAL, 2004, p.36-37) 
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Observa-se uma preocupação no que tange a uma tentativa de igualar os 

direitos entre os gêneros, com vistas ao provimento de uma convivência mais 

harmônica, sobretudo na relação conjugal. Assim, após cerca de dez anos depois, 

tais prerrogativas fundamentaram a criação da Lei nº 4121/1962, conhecida 

popularmente como o Estatuto da Mulher Casada, que em suas prerrogativas 

revogou a incapacidade relativa da mulher, assegurou as mulheres o livre exercício 

da profissão e aumentou a sua importância nas relações de poder no interior do 

núcleo familiar, concedendo-lhe o título de colaboradora do marido. 

Contudo, mesmo com tantos avanços significativos as mulheres 

continuavam sendo vítimas de maus-tratos e homicídios pelos seus cônjuges, sendo 

tais atos considerados comuns pela sociedade, haja vista, serem  considerados 

como “legítima defesa da honra”. No ano de 1970, apesar do cenário político o qual 

o Brasil estava vivendo, no auge da repressão, mulheres integrantes do movimento 

feminista foram às ruas manifestando-se contra tais tipos de práticas realizadas por 

seus companheiros. Essa época ficou marcada pela introdução de estudos e 

debates acerca do tema nas universidades e por inúmeras campanhas contra a 

violência doméstica, tendo como slogans “quem ama não bate”. Apesar de todas as 

manifestações de insatisfação por parte das mulheres, apenas no ano de 1991 que  

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) retirou a legitima defesa da honra do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Nota-se que muitas foram as intervenções com vistas a redução da violência 

intrafamiliar, de modo que, na tentativa de coibir tais práticas, outro avanço 

importante que marcou a década de 70 foi a Lei do divórcio, instituída no ano de 

1977 pela Lei nº 6515, de modo a estabelecer a possibilidade de separação entre os 

cônjuges, promovendo a igualdade entre eles no que tange à assistência dos filhos 

por ambos os pais, na medida de seus recursos e de suas necessidades (BRASIL, 

1977), esta proporcionou, dentre outros direitos, a possibilidade de as mulheres que 

eram vítimas de agressões e violência por parte de seus esposos, cessarem o seu 

casamento com liberdade para contrair novo matrimônio. 

Mesmo diante de tais avanços, a violência intrafamiliar e, sobretudo, contra a 

mulher, demandaram uma atuação mais efetiva do Poder Público, de modo que no 

ano de 1980 foi criado um serviço para atender mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, sendo esse denominado de “SOS Mulher”, instituído em quatro 

cidades brasileiras (Campinas – SP, São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ e Belo 



30 
 

 
 

 

Horizonte – MG). Mais tarde, em 1984, o Brasil tornou-se assinante da primeira 

Convenção dirigida para os direitos humanos femininos, o objetivo dessa era  

suscitar a igualdade de gêneros, trazendo em seu artigo 1º o conceito de 

discriminação contra a mulher: 

 
[...] toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em 
qualquer outro campo (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1979). 

 

Tem-se, a partir de tal compreensão, a discussão acerca da igualdade de 

direitos entre os indivíduos de gêneros distintos, passando a dar ênfase a garantia 

ao respeito pela mulher. 

De forma subsequente, tem-se a instituição, em 1985, do Conselho Nacional 

dos Direitos das Mulheres (CNDM), da mesma maneira que foram implantadas no 

Brasil as primeiras delegacias especializadas no atendimento às vítimas de 

violências (DEAMS), sendo um grande avanço na luta das mulheres. 

Já em 1988 foi estabelecida a nova Constituição da República Federativa do 

Brasil, advinda de uma fase memorável para o Brasil, o fim de um governo liderado 

pelo regime militar, em seu artigo 5º, I, traz a garantia que homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações, ainda com a preocupação em assegurar a igualdade 

entre homens e mulheres, o artigo 1566 do Código Civil, em seus incisos I a V, 

asseguram a igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher dentro do 

matrimônio. 

De acordo com Soares (1998, p.46): 

 
Os anos de 1990 demonstram que o feminismo multiplicou os espaços e 
lugares em que atua e, consequentemente, onde circula o discurso 
feminista. As fronteiras entre o movimento de mulheres e o feminista têm 
sido sistematicamente ofuscadas, com um número crescente de mulheres 
pobres, trabalhadoras, negras, lésbicas, sindicalistas, ativistas católicas 
progressistas e de outros setores do movimento de mulheres incorporando 
elementos centrais do ideário e do imaginário feministas, reelaborados de 
acordo com suas posições, preferências ideológicas e identidades 
particulares. Assim, muitos feminismos são construídos. As mulheres dos 
movimentos pertencem a grupos e classes sociais muito diversos, a raças e 
etnias diferentes, com sexualidades e trajetórias políticas distintas. 

 

O Brasil, em 1 de setembro de 1995, por intermédio do Decreto Legislativo 

nº 107, aprovou a Convenção de Belém do Pará, ficando definido em seu artigo 1º: 

[...] entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no 
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gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 

tanto na esfera pública como na esfera privada (Organização Dos Estados 

Americanos, 1994). 

A mencionada Convenção desempenhou um importante e significativo papel 

na luta pelo direito das mulheres no Brasil, pois trouxe a conceituação de violência 

contra a mulher em suas mais diferentes formas; continuou trazendo inovações ao 

preceituar que os Estados signatários deveriam formular leis de proteção e serviços 

de atendimentos as vítimas. 

Logo após, foi publicada a Lei nº 9.099/1995 que dispõe acerca do Juizados 

Criminais Especiais (JECRIM), tendo por atribuição julgar os crimes de menor 

potencial ofensivo, uma vez que grande parte dos crimes praticados contra as 

mulheres eram de ameaça e lesão corporal leve, tinham pena máxima de até dois 

anos, portanto, eram julgados nos JECRIMS, sendo as penas substituídas por 

pagamento de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade. Diante dessa 

situação as vítimas sentiam-se intimidadas ao denunciarem, haja vista, que os seus 

agressores não seriam punidos de forma adequada. 

Apenas no ano de 2004, com a aprovação da Lei 10.886/2004, foi criado o 

crime de violência doméstica, assim sendo, quando a lesão fosse praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou 

tenha convivido ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, não mais seria considerada lesão corporal, com 

essa inovação tais atos são considerados crime de violência doméstica. Porém, 

mesmo com as mudanças o crime continuou sendo julgado pelos JECRIMS, tendo 

em vista que ainda seriam considerados de menor potencial ofensivo. 

 
 

3.2 ANTECEDENTES DA LEI N.º 11.340/2006 

 
 

O caso da nordestina Maria da Penha Maia Fernandes ficou famoso tanto no 

cenário nacional como no internacional, como o precursor na tentativa da punição 

aos agressores diante dos atos de violência praticado contra as mulheres. 

Em livro de sua autoria, Maria da Penha, como é conhecida popularmente, 

natural de Fortaleza – CE, relata que casou-se com o boliviano Marco Antonio 

Herredia Viveros, o qual foi o autor de constantes atos de violência doméstica, não 
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se resumindo apenas a agressões, mas no ano de 1983 ocorreu a primeira tentativa 

de homicídio contra ela, ao fazer uso de um revólver e disparar enquanto a mesma 

dormia em sua cama, fato que deixou-a paraplégica. (PENHA, 2015) 

Ainda de acordo com a autora, não satisfeito com o dano que fora causado, 

enquanto Maria da Penha ainda se recuperava do ocorrido, foi vítima mais uma vez 

de agressões e cárcere privado e, não contentando-se, o agressor cometeu mais 

uma tentativa de homicídio contra a sua esposa, desta vez ao empurrá-la da cadeira 

de rodas e ao tentar eletrocutá-la no chuveiro enquanto tomava banho. (PENHA, 

2015) 

O inquérito de investigação do caso teve início no ano de 1983, porém a 

denúncia só foi apresentada pelo Ministério Público no ano seguinte, entretanto, o 

agressor só veio a ser julgado após sete anos, em 1991, tendo sido condenado a 15 

anos de prisão. Os advogados do acusado interpuseram recurso que julgado e 

aceito no ano seguinte, sendo assim, o julgamento deu-se por anulado. Somente no 

ano de 1996 o agressor foi novamente a julgamento, sendo condenado a uma pena 

de 10 anos de prisão, mas permaneceu em liberdade por força de recursos 

interpostos. 

Após aproximadamente 15 anos dos crimes, e mesmo tendo sido 

condenado, permanecia em liberdade. Foi então que Maria da Penha escreveu e 

publicou um livro contando a sua história, relatando todas as agressões sofridas por 

ela e suas filhas; e no ano de 1998, juntamente com outras duas instituições, o 

Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL-Brasil) e o Comitê Latino- 

Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM-Brasil), 

encaminharam à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) uma petição protestando acerca da demora do 

Estado Brasileiro  com relação ao  processo  e relatando a impunidade com relação 

a violência sofrida por ela. (PENHA, 2015) 

A denúncia fundamentava-se na violação dos artigos 1º, 8º, 24 e 25 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos; 2º e 18 da Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem; 3º, 4º, a, b, c, d, e, f, e g, 5º e 7º da Convenção de 

Belém do Pará. Nesta perspectiva, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(AGENDE, 2004, p.16) declarou que: 

 
Considera conveniente lembrar aqui o fato inconteste de que a justiça 
brasileira esteve mais de 15 anos sem proferir sentença definitiva neste 
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caso e de que o processo se encontra, desde 1997, à espera da decisão do 
segundo recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará. A esse respeito, a Comissão considera, ademais, que houve atraso 
injustificado na tramitação da denúncia, atraso que se agrava pelo fato de 
que pode acarretar a prescrição do delito e, por conseguinte, a impunidade 
definitiva do perpetrador e a impossibilidade de ressarcimento da vítima [...]. 

 

Sendo assim, esse processo condenou o Brasil perante a OEA por 

negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as 

mulheres, e dentre as sanções estabelecidas estava a criação de uma legislação 

específica que regulamentasse acerca da violência contra a mulher praticada em 

ambiente familiar. 

A Corte Internacional manifestou grande preocupação com relação aos 

problemas que o Brasil enfrentava no que diz respeito a violação dos direitos 

humanos elencados na Convenção do Pará, sendo assim a Corte Internacional 

(CIDH, 2001) arguiu que: 

 
O Estado está [...] obrigado a investigar toda situação em que tenham sido 
violados os direitos humanos protegidos pela Convenção. Se o aparato do 
Estado age de maneira que tal violação fique impune e não seja 
restabelecida, na medida do possível, a vítima na plenitude de seus direitos, 
pode-se afirmar que não cumpriu o dever de garantir às pessoas sujeitas à 
sua jurisdição o exercício livre e pleno de seus direitos. Isso também  é 
válido quando se tolere que particulares ou grupos de particulares atuem 
livre ou impunemente em detrimento dos direitos reconhecidos na 
Convenção. [...] A segunda obrigação dos Estados Partes é “garantir” o livre 
e pleno exercício dos direitos reconhecidos na Convenção a toda pessoa 
sujeita à sua jurisdição. Essa obrigação implica o dever dos Estados Partes 
de organizar todo o aparato governamental e, em geral, todas as estruturas 
mediante as quais se manifesta o exercício do poder público, de maneira 
que sejam capazes de assegurar juridicamente o livre e pleno exercício dos 
direitos humanos. Em consequência dessa obrigação, os Estados devem 
prevenir, investigar e punir toda violação dos direitos reconhecidos pela 
Convenção e, ademais, procurar o restabelecimento, na medida do  
possível, do direito conculcado e, quando for o caso, a reparação dos danos 
produzidos pela violação dos direitos humanos. 

 

Diante da pressão internacional e do grande impacto do caso na sociedade 

brasileira, no ano de 2002, faltando apenas 6 meses para a prescrição dos crimes, 

Marco Antonio foi preso enquanto ministrava aula na instituição em que na época 

trabalhava. Este passou apenas dois anos preso em regime fechado. 

Sendo assim, foi criada a Lei nº 11.340/2006, comumente conhecida como 

Lei Maria da Penha, que trouxe em seus dispositivos a responsabilização por parte 

do Estado no que tange à garantia e segurança das mulheres e objetiva a coibição a 

violência doméstica e familiar e a diminuição do alto índice de mortes de mulheres 

em todo território nacional. 
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A Lei Maria da Penha advém de longos e inúmeros debates e discussões 

acerca do tema, foi elaborada por ONGs do movimento feminista, tal como por 

mulheres especialistas no assunto e juristas. Sendo apresentado no ano de 2003 um 

projeto na Câmara dos Deputados, este foi debatido com as deputadas da bancada 

feminina e com a ministra Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), 

tal projeto tinha como propostas, consoante Calazans e Cortes (2011, p.44): 

a) conceituação da violência doméstica contra a mulher com base na 
Convenção de Belém do Pará, incluindo a violência patrimonial e moral; 
b) criação de uma Política Nacional de combate à violência contra a mulher; 
c) medidas de proteção e prevenção às vítimas; 
d) medidas cautelares referentes aos agressores; 
e) criação de serviços públicos de atendimento multidisciplinar; 
f) assistência jurídica gratuita para a mulheres; 
g) criação de um Juízo Único com competência cível e criminal através de 
Varas Especializadas, para julgar os casos de violência doméstica contra as 
mulheres e outros relacionados; 
h) não aplicação da Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais Criminais – nos 

casos de violência doméstica contra as mulheres. 

 

Em maio do ano de 2004, por intermédio do Decreto nº 5.030, fora instituído 

um Grupo de Trabalho Interministerial para elaborar uma proposta legislativa que 

visasse diminuir os atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O grupo 

elaborou a proposta e no final do mesmo ano a encaminhou ao Congresso Nacional. 

Após realizadas algumas alterações a proposta foi aceita por unanimidade e 

posteriormente, no dia 07 de agosto de 2006, foi sancionada pelo então Presidente 

da República, e tornou-se a Lei nº 11.340/2006. 

 
 

3.3 CONSIDERAÇÕES  ACERCA DOS ASPECTOS MATERIAS  DA  LEI Nº 

11.340/2006 

 

Em seu texto legal a Lei nº 11.340/2016, conceitua a violência doméstica e 

familiar contra a mulher como sendo a violência praticada no meio familiar mediante 

qualquer ação ou omissão fundada no gênero que lhe resulte a morte, lesão, 

sofrimento físico sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial, é o 

que dispõe o artigo 5º, da referida lei in verbis: 

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 (BRASIL, 2006). 

 

O legislador ao conceituar a violência contra a mulher objetivou delimitar a 

atuação da matéria tratada na lei, sendo assim, ao apresentar o conceito teve a 

intenção de elucidar, comunicar e impulsionar o combate a tais práticas, trazendo 

também quem é o sujeito ativo e onde o delito pode acontecer. 

Portanto, percebe-se a importância de analisar detalhadamente o texto legal 

trazido pelo artigo 5º da Lei 13.340/2006, começando pelo conceito de violência 

doméstica praticada contra a mulher, que conforme Cavalcanti (2007) é 

compreendida como a violência que acontece por meio de ação ou omissão que 

sucede nas relações de convívio familiar. 

Quanto ao sujeito ativo a lei se manifesta no sentindo em que pode ser 

qualquer pessoa, desde que seja levado em consideração o ambiente em que o 

crime foi cometido, ou seja, deve ter sido praticado no âmbito da relação doméstica, 

familiar. 

No que tange ao inciso I, teoricamente prescreve que no âmbito da unidade 

doméstica o sujeito deve ter vivido ou convivido de forma continua com a vítima, 

nesse sentido ao mencionar os esporadicamente agregados, o dispositivo engloba 

também os empregados domésticos. 

No tocante ao inciso II, o dispositivo inova ao quebrar alguns paradigmas 

acerca do conceito de família, pois para este deve ser entendida uma comunidade 

composta por indivíduos, podendo ser parentes ou apenas se considerarem como 

tal. Neste caso, o inciso moderniza ao se referir não só as relações matrimoniais 

tradicionais, mas também os vínculos existentes na sociedade atual, como é o caso 

das relações homoafetivas, das uniões estáveis, famílias monoparentais e as 

anaparentais, que são aquelas formada apenas por irmãos, assim como as famílias 

paralelas. 

O inciso III, de forma mais genérica se refere a qualquer relação de 

convivência do agressor com a vítima, podendo estes terem coabitado ou não, ou 
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seja, é considerado violência doméstica todo ato de agressão em um 

relacionamento íntimo entre duas pessoas. 

O STJ, ao julgar o Conflito de Competência 91.980-MG, tendo como relator 

o ministro Nilson Naves assim se pronunciou acerca da aplicabilidade da Lei 

11.340/2006 em relação aos ex-namorados: 

 
[...] O ex-namorado teria jogado um copo de cerveja na vítima, a ex- 
namorada, oportunidade em que também lhe desferiu um tapa no rosto e a 
ameaçou de futuras agressões. A vítima estava acompanhada de outro 
rapaz naquele momento e alega ter necessitado da ajuda de amigos para 
livrar-se das agressões. Nesse contexto, discutiu-se a aplicação do art. 5º, 
III, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) a refletir na determinação da 
competência para o julgamento do crime em questão. A Seção, por maioria, 
declarou a competência de juizado especial criminal, por entender não 
incidir o referido artigo à hipótese, visto que ele se refere não a toda e 
qualquer relação, mas sim à relação íntima de afeto, categoria na qual não 
se encaixa a situação descrita nos autos, que não passou de um namoro  
(de natureza fugaz, muitas vezes), aliás, já terminado. Por sua vez, a Min. 
Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG), vencida juntamente 
com o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, declarava competente o juízo de 
Direito da vara criminal, ao entender que o namoro configuraria, para efeitos 
de aplicação daquela lei, uma relação doméstica ou familiar, simplesmente 
por ser relação de afeto, que deve ser assim reconhecida mesmo que não 
haja coabitação, posterior união estável ou casamento (também não 
importando ter cessado ou não), pois o escopo da lei é o de proteger a 
mulher colocada em situação de fragilidade diante do homem em 
decorrência de qualquer relação íntima em que o convívio possa resultar. 
Precedentes citados: CC 88.952-MG, DJ 4/3/2008, e HC 96.992-SP, DJ 
12/9/2008. 

 

Mais uma vez, a Lei em análise demonstra toda a sua evolução no sistema 

jurídico nacional e abrangência social ao resguardar a proteção legal às mulheres 

homossexuais, arguindo em seu parágrafo único do artigo 5º, que as relações 

pessoais citadas no artigo não dependem de orientação sexual. Sendo esse um 

tema bastante polêmico, porém já aceito por grande parte da jurisprudência. 

Sendo assim, conforme o entendimento de Dias (2010), está vinculada ao 

uso da força, podendo ser tanto física como psicológica, causando a vítima danos 

físicos como psíquicos, tendo como objetivo deixá-la impotente diante da agressão 

sofrida. Logo, entende-se que a violência doméstica e familiar contra a mulher 

engloba tanto as relações familiares como as relações de elo afetivo entre o 

agressor e a vítima. 

Ainda no que se refere ao conceito da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) preceitua que: 



37 
 

 
 

 
Violência familiar - violência que acontece dentro da família, ou seja, nas 
relações entre os membros da comunidade familiar, formada  por vínculos 
de parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) ou civil (marido, sogra, padrasto 
ou outros), por afinidade (por exemplo, o primo ou tio do marido) ou 
afetividade (amigo ou amiga que more na mesma casa). 

 
Violência intrafamiliar/violência doméstica - acontece dentro de casa ou 
unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que 
viva com a vítima. As agressões domésticas incluem: abuso físico, sexual e 
psicológico, a negligência e o abandono (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2017). 

 

O artigo 6º da lei 11.340/2006, de forma expressa, estabeleceu que a 

violência contra a mulher consiste em uma das formas de violação dos Direitos 

Humanos. O dispositivo representou uma notável mudança no cenário jurídico 

brasileiro, pois ao ser entendido como violação aos Direitos Humanos, crimes 

praticados na violência doméstica e que antes eram tidos como de menor potencial 

ofensivo agora não são mais assim considerados. 

A Lei 11.340/2006 traz no artigo primeiro o seu objetivo, sendo ele criar 

meios para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

baseando-se no §8º do artigo 226 da Constituição Federal. 

Dentre os meios de prevenção e coibição da violência, a referida lei veio a 

reafirmar os serviços já existentes de prevenção e proteção da mulher, além de 

fomentar a criação de novos, de modo a proporcionar uma assistência integral à 

mulher por parte do Estado com a disponibilização dos serviços: casas abrigo, 

delegacias especializadas, núcleos de defensoria pública especializada, serviços de 

saúde especializados, centros especializados de perícias médico-legais, centros de 

referência para atendimento psicossocial e jurídico, juizados de violência doméstica 

e familiar contra as mulheres, equipe de atendimento multidisciplinar para auxílio ao 

trabalho dos juizados, núcleos especializados de promotoria, sistema nacional de 

coletas de dados sobre violência doméstica, e centros de educação e de  

reabilitação para os agressores (CALAZANS; CORTES, 2011). 

Ainda de acordo com os autores supracitados o Governo Federal criou ainda 

pactos, planos e programas no sentido de consolidar e efetivar a Lei Maria da 

Penha, dentre os quais o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as 

Mulheres, com orçamento de R$ 1 bilhão, e o Programa Nacional de Segurança com 

Cidadania com orçamento de R$ 6 bilhões. Mesmo assim, ainda hoje a lei ainda não 

é considerada prioritária para o governo, não sendo amplamente efetivada em todos 

os seus aspectos. 
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A (IN) EFICÁCIA DO ESTADO FRENTE AOS 

CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A ATUAÇÃO DA REDE DE APOIO 

ESTATAL 

 
Com fundamento nos estudos acerca dos aspectos materiais da Lei 

11.340/2006, faz-se necessário, a partir de então, conhecer e compreender a ação 

governamental frente aos casos de violência contra a mulher, de modo a analisar a 

aplicabilidade da referida lei no cenário nacional, conhecendo as ações e omissões 

legais e estatais que impedem um resultado eficaz frente a realidade vivida no país. 

 
 

4.1 MEDIDAS PROTETIVAS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

A MULHER 

 
A Lei Maria da Penha traz em seus artigos alguns mecanismos de proteção 

e defesa da mulher vítima de violência, sendo assim, diante da necessidade a citada 

norma estabeleceu as denominadas medidas protetivas, que buscam um 

acautelamento tanto de caráter preventivo como de caráter repressivo, sendo 

essencial preservar a integridade da vítima. 

Em estudos realizados por Bruno (2016), é possível perceber que as 

medidas protetivas são discutidas pela Lei Maria da Penha no sentido de resguardar 

a integridade da mulher, de modo que podem ser concedidas pelo juiz em resposta  

a pedido da própria mulher ou do Ministério Público. 

Nesse sentido, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em seu texto 

para discussão acerca da análise do Projeto de Lei que antecede a publicação da 

Lei 11.340, aponta que: 

 
Enquanto, potencialmente, as vítimas passaram a encontrar um ambiente 
de maior segurança, que lhes possibilitava denunciar a agressão sem receio 
de vingança, em face das medidas protetivas emergenciais, o sistema de 
justiça, a princípio, teria melhores condições para fazer aumentar a taxa de 
condenações para dado número de denúncias, uma vez que polícia, 
Ministério Público, Defensoria e Juizados Especiais se integraram com o 
enfoque de providenciar respostas mais efetivas ao problema da violência 
doméstica. Os dois últimos elementos conjuntamente contribuem para 
aumentar a probabilidade de condenação. Ou seja, em tese, é razoável 
supor que a LMP contribuiu para fazer aumentar o custo esperado da 
punição, que se dá pelo aumento do custo da condenação, bem como do 
aumento da probabilidade de condenação. Por sua vez, o aumento desse 
custo esperado possui uma relação inversa com a probabilidade de um 
indivíduo agressivo perpetrar o crime (IPEA, 1990, p.10). 
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Tem-se, portanto, uma efetividade das medidas protetivas, estas que, de 

acordo com a Lei 11.340/2006, podem ter seu caráter provisório e, desse modo, 

podem ser revogadas ou culminar em ações mais eficazes, como o caso da prisão 

preventiva que será aplicada de forma excepcional em situações nas quais não 

existem outras soluções possíveis (BRUNO, 2016). Segundo Pereira (2016, p.37): 

 
As medidas protetivas são uma série de ações possíveis que visam 
salvaguardar a integridade da vítima de violência doméstica e familiar, 
podendo esta se enquadrar dentro das várias espécies de medidas 
protetivas trazidas no escopo da Lei nº 11.340/06, dividindo-se em: medidas 
protetivas de urgência que obrigam o agressor e as medidas protetivas de 
urgência à ofendida. Todas essas ações encontram-se abarcadas ao teor 
dos artigos 18 a 24 da Lei Maria da Penha. 

 

Desse modo, Diniz (2014, p.9), conceitua as medidas protetivas como: “[...] 

tutelas de urgência autônomas, sui generis, de natureza cível e de caráter 

satisfativo, as quais devem permanecer enquanto forem necessárias para garantir a 

integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da vítima”. 

Consoante o artigo 12 da Lei 11.340/2006, identificada a ameaça ou 

violência, a vítima deve dirigir-se a delegacia e após registrar a ocorrência deve 

solicitar as medidas protetivas de urgência. Sendo de suma importância salientar 

que as medidas de proteção independem de inquérito policial, devendo a solicitação 

ser encaminhada a Vara Criminal competente no prazo de até 48 horas. 

Dessa forma, as medidas protetivas podem ser aplicadas tanto quando 

houver iminência de perigo à integridade da mulher, como quando a violência já tiver 

sido concretizada, resguardando de futuras agressões. 

Portanto, as medidas protetivas são de suma importância para coibir a 

violência contra a mulher, sendo, um modo de orientar o Poder Judiciário sobre 

como proceder nos casos identificados. 

Assim, a lei em comento traz no artigo 22, medidas protetivas quanto à 

punição do agressor no sentido de: suspender a posse de armas, afastá-lo do lar ou 

proibir o contato com a agredida ou mesmo com menores frutos da convivência. Já, 

o artigo 23 aborda medidas protetivas para a mulher, envolvendo o seu 

encaminhamento junto aos seus familiares para os programas de proteção, bem 

como a sua recondução após afastamento do agressor. 
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Logo, é possível observar que as medidas de proteção podem ser divididas 

em duas espécies: medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor e as 

medidas protetivas de urgência voltadas à ofendida. 

Sendo verificada a violência o juiz, visando a proteção da integridade física e 

psicológica da ofendida, poderá decretar as medidas elencadas no artigo 22, ou 

seja, a suspensão da posse ou restrição de porte de arma do agressor, o 

afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a vítima, o contato com a 

ofendida ou seus familiares, bem como a frequentação de determinados locais em 

que a vítima frequente. Essas medidas podem se estender aos familiares da vítima e 

as testemunhas da violência. 

Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, o afastamento 

deste do lar em que vive com a ofendida tem se mostrado uma das medidas mais 

eficientes para o cessamento da violência, e, caso o ofensor descumpra a 

determinação incorrerá no crime de desobediência disposto no artigo 359 do CP. 

Quando o agressor permanece descumprindo as medidas a ele impostas, poderá  

ser preso preventivamente. 

No que se refere as medidas protetivas voltadas a ofendida, as medidas 

visam à proteção integral da mulher que se encontra em situação de risco, desse 

modo, Bianchini (2013, p. 171) defende que, “dentre as medidas protetivas dirigidas 

à mulher, nenhuma delas possui natureza criminal, podendo ser cumuladas, ou não, 

com outras, a depender da complexidade e das peculiaridades do caso concreto”. 

De acordo com Bruno (2016, p. 32) tais medidas são exemplificativas, de 

modo que, cabe a quem julga cada caso a individualização das medidas, a depender 

da singularidade de cada caso, com foco na “proteção da integridade física, sexual, 

psíquica e patrimonial”. 

Em uma pesquisa realizada pelo jornal FolhaPE, constatou-se que no 

Estado de Pernambuco aumentou em 15,5% o número de medidas protetivas 

solicitadas pela Delegacia da Mulher, pois, com base em dados cedidos pela Polícia 

Civil de Pernambuco, de janeiro a maio do ano de 2018 foram registradas 2.890 

ocorrências, em contrapartida, no mesmo período do ano de 2019 o número de 

ocorrências subiu para 3.339; sendo assim, é possível perceber que as mulheres 

estão mais conscientes sobre a necessidade de buscar a Delegacia da Mulher e 

solicitar as medidas protetivas (2019). 
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4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A (IN) EFICÁCIA DO ENTE ESTATAL FRENTE 

AOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 
Mesmo diante de um grandioso avanço no tocante a garantia do direto a 

proteção das mulheres, os dados brasileiros acerca da violência demonstram 

obscurantismo quanto a real eficácia das ações até então realizadas. 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, através do Atlas da 

Violência (2019) evidenciam um crescimento de 30,7% entre os anos de 2007 e 

2017 no número de homicídios femininos no Brasil, chegando a cerca de 13 

assassinatos por dia no ano de 2017, contabilizando um total de 4.936 mulheres 

mortas, 28,5% delas dentro das próprias residências. No contexto nacional, os 

estados que apresentaram maior crescimento foram: Rio Grande do Norte (214,4%), 

Ceará (176,9%) e Sergipe (107,0%). 

Ainda de acordo com a pesquisa, a desigualdade racial mostra-se como um 

fator de contribuição para a violência contra a mulher, evidenciando que a taxa de 

homicídios em mulheres não negras cresceu 1,6%, enquanto a de mulheres negras 

cresceu 29,9% no período entre 2007 e 2017. 

A pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2019), revela 

ainda que, no ano de 2017, mais de 221mil mulheres registraram em delegacias de 

polícia episódios de agressão em decorrência de violência doméstica, de modo que 

27,4% das mulheres brasileiras com idade acima de 16 anos sofreram algum tipo de 

violência, sendo que a maioria das mulheres (76,4%) relatou que o agressor era  

uma pessoa conhecida. 

Tais dados são apenas uma análise global que reflete na ineficácia da 

proteção as mulheres vítimas de violência. Dados do Monitor da Violência, um 

projeto em parceria entre o portal jornalístico da rede Globo de televisão, o Núcleo 

de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública revelam déficits de informações quanto aos números reais de 

ocorrências de feminicídio, visto que alguns Estados não realizam monitoramento 

estatístico de feminicídio, assim, em 2015 apenas 16 Estados registraram 492 

casos, em 2016, 20 Estados registraram 812 casos, e em 2017, 24 Estados 

definiram 946 feminicídios. 
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1 caso foi a julgamento 

54 casos ainda estão em andamento 

126 mulheres mortas 

32 casos viraram processos 

1 

126 
32 

54 

Caso de Mulheres Mortas de forma violenta no 
Brasil (período de 21 a 27 de agosto de 2017) 

 
 

 

Em um levantamento feito pelo site de notícias G1, publicado em 08 de 

março do ano de 2018, é possível perceber que em uma semana do mês de agosto 

do ano de 2017 (21 a 27/07/2017) 126 mulheres foram assassinadas no país, 

entretanto, apenas 1 desses casos foi levado a julgamento. 

 

Figura 01: Levantamento acerca do número de mulheres mortas de forma violenta 

no país em uma semana e quantos desses casos ainda não foram solucionados. 
 

Fonte: g1.globo.com 

 

A partir da análise do gráfico é possível perceber que, até a data do 

levantamento, seis meses após os crimes, 43% dos casos ainda permaneciam em 

andamento, ou seja, sem oferecimento de denuncia pelo Ministério Público, 37% dos 

casos não tinham autoria identificada, isto é, 47 casos ainda possuíam autoria 

desconhecida, em 34 casos houve prisões e 25 foram considerados suicídios. 

Observando todos os dados apresentados é possível perceber o aumento do 

número de casos de mulheres vítimas de violência, mesmo após 4 anos da entrada 

em vigor da Lei 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio. Diante desse 

cenário, consoante um levantamento feito por Márcio Pinho (2019) para o site R7, os 

deputados federais passaram a propor mais projetos de Lei relacionados ao tema, 

chegando 119 até o mês de setembro de 2019. 

Entre as iniciativas está o projeto aprovado que busca facilitar o divórcio de 

mulheres que se encontram em situação de violência doméstica, este será levado a 

sanção pelo Presidente da República Jair Bolsonaro. Sendo importante salientar, 
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que no ano de 2019 foi validada a lei nº 13.827/2019, que permite a delegados e 

policiais emitirem medidas protetivas de urgência para vítimas de violência 

doméstica. 

Ainda com base no levantamento (Pinho, 2019), verifica-se que alguns 

desses projetos propõem: a criação das denominadas “Patrulhas Maria da Penha” 

nos municípios com uma população superior a 100 mil habitantes; a inserção do uso 

de tornozeleira eletrônica pelo agressor como medida protetiva; a obrigatoriedade 

dos fabricantes de aparelhos celulares inserirem nos aparelhos aplicativo 

permanente para acionar a polícia em caso de violência contra a mulher; a Inclusão 

de conteúdo acerca da prevenção de violência contra a mulher nos currículos da 

educação básica, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (PINHO, 

2019). 

Diante de tais perspectivas importante se faz considerar que a violência 

doméstica ainda é abordada de forma ineficaz pelo Estado, o que fica claro ao se 

analisar os dados atuais. A inefetividade refere-se a diversos aspectos, dentre os 

quais pontua-se a inércia do Poder Judiciário, dos órgãos públicos responsáveis  

pela fase investigativa, e ainda pela atuação inadequada da rede de apoio/atenção. 

Com isso, importante se faz compreender essa rede de apoio/atenção diante de sua 

potencialidade, para, assim, melhor entender como seria melhor efetivada a sua 

atuação. 

 
 

4.3 REDES DE APOIO E PERSPECTIVAS PARA A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR COMO MEIO DE GARANTIR EFETIVIDADE NA 

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

 
O primeiro passo para se proceder com ações que possam vir a minimizar o 

problema é o seu conhecimento, estima-se que há uma grande subnotificação dos 

casos, haja vista que, de acordo com Ramos (2014), em estudo realizado com 

mulheres brasileiras que migraram com fins de trabalho, de todas as que foram 

vítimas de violência, apenas 20% fizeram denúncia em Serviços de Proteção à 

Mulher, e 70% do total participante da pesquisa alegaram não conhecerem a 

existência dos serviços e a legislação existente. 
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Tais dados são preocupantes e apontam para a necessidade da 

disseminação de informações para a população em geral, em uma força tarefa do 

Governo com vistas a promover uma rede de apoio que seja conhecida e 

reconhecida pelas vítimas de violência. 

Nesse sentido, tem-se que a primeira casa abrigo destinada a mulheres 

vítimas de espancamento, foram criadas na Inglaterra, a partir de um movimento 

iniciado em 1971, e ao longo dos anos disseminou-se pela Europa e Estados 

Unidos, chegando ao Brasil apenas em 1980 (BALLONE; MOURA, 2008). 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelam que as Casas abrigo 

foram previstas pela Lei Maria da Penha e servem de apoio para mulheres vítimas 

ou ameaçadas de violência doméstica, como abrigo temporário até que elas possam 

retomar suas vidas, em geral por noventa dias. Importante considerar que no 

funcionamento de tais instituições deve-se proceder de forma que as mulheres com 

filhos devem levá-los junto delas e seguirem regras pré-definidas por cada 

instituição. No serviço presta-se apoio psicológico, social, jurídico, além de proceder 

com encaminhamento para atividades profissionalizantes, programas de geração de 

renda, e ainda oferecem apoio pedagógico as crianças que são afastadas da escola 

regular pelo período de abrigo. 

Importante considerar que o encaminhamento a tais instituições é realizado 

pelas delegacias, defensorias, Ministério Público ou unidades da Justiça, além dos 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e os Centros 

de Referência de Assistência em Saúde (CRAS), de modo que a escuta, triagem e 

encaminhamento é realizado por profissionais do Serviço Social ou Psicologia. 

Ainda de acordo com o CNJ, no Brasil a primeira Casa Abrigo foi fundada 

em 1989 em São Paulo, sendo chamada de Centro de Convivência para Mulheres 

Vítimas de Violência Doméstica/ Convida, já em 1992 foram criadas as Casas Abrigo 

Viva Maria no Rio Grande do Sul e a Casa do Caminho no Ceará, em 2011 tem-se 

uma estimativa de 72 casas instaladas em distintos lugares do território nacional. 

Após uma busca na internet foi possível conhecer algumas dessas casas 

abrigos nacionais. Inicialmente foi encontrado o projeto Rio Solidário, que 

desenvolveu junto a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, 

Banco Mundial, SuperVia e Secretaria de Estado de Transportes, o projeto intitulado 

Via Lilás que disponibilizou em locais públicos do Rio de Janeiro telas de 
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computadores com informações sobre leis de garantia dos direitos da mulher e 

dados acerca da rede de saúde e segurança especializada. 

O projeto citado conta, ainda, com a Casa Abrigo Lar da Mulher que oferece 

ações de assistência psicológica, social, hospitalar e jurídica, amparo e 

fortalecimento de mulheres vítimas de violência doméstica. A casa funciona 24 horas 

por dia, conta com 15 quartos para acomodação, inserida em local sigiloso no Rio de 

Janeiro, e serve como residência temporária de até quatro meses, com capacidade 

para abrigar 60 pessoas, entre mulheres e crianças, e até o momento já atendeu  

713 mulheres e 1142 crianças, conforme é possível observar na imagem 01. 

 
Imagem 01: conjunto de imagens disponibilizadas pelo projeto Rio Solidário que 
retratam a Casa Abrigo Lar da Mulher. 

 

 

Fonte: www.riosolidario.org. Acesso em agosto de 2019. 

 
 

Na Paraíba, o Ex-Governador Ricardo Coutinho, em seu mandato de 2011 a 

2018, lançou, por intermédio da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana com 

o apoio da Rede de Enfrentamento à Violência de proteção à mulher, o portal 

http://www.riosolidario.org/
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www.violenciacontramulher.pb.gov.br com o objetivo de promover a divulgação das 

políticas públicas de proteção à mulher, informando o telefone Disque Denúncia 197, 

da Polícia Civil, disponibilizando a Lei Maria da Penha, orientando a denúncia e 

apresentando, ainda, os serviços da rede de apoio, conforme disponível na imagem 

02. 

 
Imagem 02: portal violência contra a mulher 

 

. 

Fonte: http://www.violenciacontramulher.pb.gov.br. Acesso em agosto de 2019. 

 

Observa-se que o site estimula, através de imagens, informações, frases e 

vídeos, a iniciativa por parte das mulheres ao ato da denúncia. É possível, ainda, 

encontrar na aba serviços uma descrição detalhada com contatos de uma rede de 

atenção, conforme se observa na figura 02. 

 
Figura 02: rede de atenção as mulheres e adolescentes vítimas de violência 

doméstica e familiar na Paraíba. 

http://www.violenciacontramulher.pb.gov.br/
http://www.violenciacontramulher.pb.gov.br/
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Fonte: elaborado pela autora através dos dados do site http://www.violenciacontramulher.pb.gov.br. 

Acesso em agosto de 2019. 

 

 
Importante considerar que as Promotorias, Defensorias e Juizados oferecem 

assistência e orientação jurídica, além de monitorar e fiscalizar os serviços públicos 

prestados, sendo possível acioná-los quando da não efetivação do atendimento do 

serviço público. As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMS) 

procedem com o registro, tipificação, investigação e encaminhamento dos casos de 

ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS 

Promotorias/Defensorias 
/ Juizados 

Delegacias Centros de Referência Casa Abrigo 

Centro de Referência 
Especializado de 
Assistência Social 

(CREAS) 

Serviços de Saúde 

Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa 
da Mulher em Situação 

de Violência Doméstica e 
Familiar 

João Pessoa 

Campina Grande 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 

Mulher de João Pessoa 

Centro de Referência de 
Atendimento a Mulher 
Ednalva Bezerra (João 

Pessoa) 

Casa Abrigo Aryane Thais 
(João Pessoa) 

Defensoria Especializada 
de Atendimento à 
Mulher/Núcleo de 

Atendimento as 
Mulheres Vítimas de 

Violência da Defensoria 
Pública da Paraíba 

João Pessoa 

Pólos Regionais 
(Alagoinha, Araçagi, 
Areia, Barra de Santa 

Rosa, Barra de São 
Miguel, Cacimba de 

Dentro, Camalaú, Ibiara, 
Lagoa seca, Lucena, 
Malta, Olho D’água, 
Riacho dos Cavalos, 
Salgado de São Felix, 

Santa Cruz, São José dos 
Cordeiros, São José de 

Piranhas, Tavares, 
Triunfo e Várzea 

Hospital Emergência e 
Trauma Senador 

Humberto Lucena (João 
Pessoa) 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 
Mulher de Bayeux 

Centro de Referência da 
Mulher Susane Alves da 

Silva (Cajazeiras) 

Maternidade Frei Damião 
(João Pessoa) 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 

Mulher de Cabedelo 

Centro de Referência de 
Atenção a Mulher (Santa 

Luzia) 

Pólos Municipais - 89 
municípios 

Instituto e Maternidade 
Cândida Vargas (João 

Pessoa) 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 

Mulher de Cajazeiras 

Hospital Ortotrauma de 
Mangabeira (João 

Pessoa) 

Juizado Especial de 
Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher 

João Pessoa 

Campina Grande 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 

Mulher de Campina 
Grande 

BEMFAM Clínica e 
Programa da Paraíba 

(João Pessoa) 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 

Mulher de Guarabira 

Hospital Regional de 
Cajazeiras 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 
Mulher de Patos 

Instituto Elpídio de 
Almeida (ISEA) (Campina 

Grande) 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 

Mulher de Santa Rita 

Hospital Regional de 
Emergência e Trauma 

Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes (Campina 

Grande) 

Delegacia Especializada 
de Atendimento a 
Mulher de Sousa 

Hospital Regional de 
Guarabira 

Hospital e Maternidade 
Santa Filomena 

(Monteiro) 

Maternidade Peregrino 
Filho (Patos) 

Hospital Regional de 
Sousa 

http://www.violenciacontramulher.pb.gov.br/
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violência, à justiça. Os centros de referência, por sua vez, oferecem o atendimento 

jurídico, psicológico e social as mulheres além de encaminhá-las aos outros serviços 

que integram a rede. 

Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 

integram a proteção social de média complexidade, regulamentados pela lei n° 

12.435/2011 de modo que estabelecem a “defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos”. 

Já as casas abrigo funcionam conforme imagem 03: 

 
 

Imagem 03: funcionamento das casas abrigo. 
 

Fonte: https://azmina.com.br/especiais/abrigo-contra-a-violencia-domestica/. Acesso em agosto de 

2019. 

 

Observa-se na figura 02 uma distribuição relevante da rede de atenção na 

Paraíba, especialmente no tocante aos órgãos governamentais de apoio jurídico e 

assistência social. Já, no tocante à saúde, importante se faz considerar a pouca 

quantidade de serviços existentes, sendo importante salientar que quanto a atenção 

à saúde, tem-se com o advento da CF o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem 

como porta de entrada os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), 

reconhecidos por Starfield (2002) pelo potencial para reconhecimento da violência 

de gênero e acolhimento das vítimas diante de sua inserção nas comunidades. Além 

do estabelecimento do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

que asseguram os direitos da mulher em todos os seus aspectos biopsicossociais. 
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Pierotti, Oliveira e Terra (2018, p.12) concluem que: 

 
Os resultados mostram que a violência doméstica de gênero é 
reconhecida nos serviços de APS e as mulheres se sentem acolhidas 
para falarem sobre o problema nessas instituições, porém, a APS 
aparentemente, se mostra desarticulada dos demais serviços da 
rede. 

 

Dias e Ramos (2019) revelam que o grande problema da assistência à 

saúde das mulheres vítimas de violência é o fato de que elas não conhecem a rede 

de apoio. Assim, para melhor analisar a real situação da atuação da rede de atenção 

à saúde da mulher vítima de violência, tem-se uma abordagem dos estudos 

científicos disponíveis. 

Estudo realizado por Souza (2018, p. 01) intitulado Atitudes e opiniões de 

profissionais envolvidos na atenção à mulher em situação de violência em 10 

municípios brasileiros abordou 438 pessoas, constatando que menos da metade 

deles adotou alguma atitude no atendimento aos casos suspeitos de violência, bem 

como para os casos confirmados. Revelou, ainda, que há subnotificação dos casos. 

Observou-se ainda que a maioria dos profissionais pesquisados atribui a obrigação 

do setor saúde a promoção de ações preventivas. O estudo concluiu que “[...] os 

profissionais rotineiramente encaminham mais do que abordam os casos, notificam 

pouco, não se sentem capacitados e, às vezes, sequer se veem como responsáveis 

por essa atenção”. 

Diante dos resultados do estudo constata-se que, mesmo com a existência 

de uma rede de apoio, os profissionais envolvidos e a atuação desses é essencial 

para que essa possa fluir de forma efetiva, garantindo a real assistência as mulheres 

vítimas de violência. 

Estudo intitulado Experiências de mulheres em situação de violência em 

busca de atenção no setor saúde e na rede intersetorial, de Soares; Lopes (2018), 

entrevistou quatorze mulheres em um Centro de Referência de Atendimento à 

Mulher, bem como analisou a documentação referente aos atendimentos, 

constatando uma falha da rede de atenção, especialmente no tocante a  

inadequação das práticas dos profissionais atuantes, bem como infraestrutura 

deficiente e desarticulação da rede, ocasionando em déficits especialmente na 

atenção aos danos físicos e na garantia dos direitos e da segurança. 
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Nota-se que uma rede desestruturada e desarticulada promove uma 

insegurança, talvez seja esse o motivo da ainda pouca procura por parte das 

mulheres violentadas a tais serviços, o que chega a ser também uma forma de 

violação aos direitos de tais mulheres. 

Estudo realizado por Oliveira (2018) intitulado Violência contra a mulher: 

facilidades e dificuldades relacionadas à Atenção Multiprofissional, que consta de 

uma revisão integrativa de artigos disponíveis em bases científicas entre os anos de 

2006 a 2016, integralizando um total de 15 artigos através dos descritores “Violência 

Doméstica e Sexual Contra a Mulher” e “Cuidados AND Violência Doméstica e 

Sexual”, concluindo que há lacunas na formação acadêmica da equipe 

multiprofissional de saúde, resultando em déficits na detecção dos casos de 

violência doméstica. 

Considerando que há uma necessidade de atuação multiprofissional, 

importante se faz repensar a formação de tais profissionais no tocante a abordagem 

nos currículos integrados, de modo a proporcionar aos alunos conhecimentos 

necessários a atuação prática frente aos casos de violência contra a mulher. 

Tem-se em tais serviços, constituídos como uma verdadeira rede de atenção 

nos casos de violência doméstica e familiar, o fundamento prático para a efetivação 

das leis protetivas e da real eficácia do Estado, garantindo o apoio multiprofissional 

tão necessário. Entretanto, cabe ainda ao Estado articular essa atuação, de modo a 

promover celeridade e real garantias que fundamentem uma prática que seja capaz 

de provocar nas mulheres o conhecimento que gere o sentimento de segurança ao 

tomar a decisão de não mais vivenciar a violência intrafamiliar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Concluindo a presente pesquisa tem-se uma análise sistemática da 

aplicabilidade da Lei nº11.340/2006, especialmente quanto à efetividade da rede de 

atenção por ela implementada e fortalecida, de modo a fomentar ações com impacto 

de melhoria para melhor eficácia do referido fundamento legal. 

Para tanto, inicialmente foi realizada uma revisão acerca dos pressupostos 

científico bem como reflexões acerca dos tipos de violência, especialmente a 

violência de gênero e a violência doméstica/familiar que foi o foco do objetivo 

proposto, de modo que observou-se ser a violência uma resposta humana típica a 

determinada agressão, ou seja, quando o indivíduo tem seus valores ou direitos em 

risco, podendo ainda ocorrer de forma patológica, quando não há explicações 

plausíveis para o seu ato. Concluiu-se que a violência é inerente ao indivíduo, 

entretanto o equilíbrio biológico e social condicionam a convivência harmoniosa, mas 

nem sempre isso acontece, pois em muitos casos a violência se expressa, 

especialmente com indivíduos mais frágeis ou as reconhecidas minorias, como é o 

caso do feminicídio e da homofobia. 

A Lei Maria da Penha é o resultado de anos de impunidade e de constante 

busca por proteção por parte da mulher, de modo que foi possível fortalecer o 

processo assistencial pela criação de novos serviços, possível através do 

reconhecimento da necessidade de investimentos para assistência física, social e 

psicológica da mulher. Tem-se, portanto, uma consistente base legal para a 

prevenção e cuidado à mulher vítima de violência, bem como a possibilidade de 

punição dos agressores. 

Tal abordagem mostrou-se, ainda, fundamental para compreensão de que, 

sendo a violência multifatorial, a sua abordagem precisa ser multidisciplinar, 

requerendo do Estado uma atuação incisiva, especialmente quanto a garantia dos 

direitos da mulher, como bem colocados no segundo capítulo, que orientou acerca 

da rede de apoio/proteção legalmente defendida e instituída com recursos 

governamentais. 

Observou-se, através de uma busca sistemática das ações e atuações do 

Estado, a existência de diversos serviços que garantem o apoio/atenção à mulher 

vítima de violência, entretanto não foi constatada uma atuação integrada que 

realmente consolide tais serviços como uma rede organizada, o que impacta 
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significativamente, gerando dificuldades quanto à celeridade dos processos e, 

especialmente, quanto a garantia de uma atenção capaz de despertar na mulher a 

confiança de que pode contar com o Estado, o que faz que muitas decidam por 

manterem-se caladas e continuarem a sofrer violências. 
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