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RESUMO 

A investigagao cientifica tern como escopo principal apresentar uma abordagem 
juridica da problematica acerca da violencia domestica e analisar as inovacoes que 
surgiram no pais com o advento da lei 11.340/06. Para a realizagao deste trabalho 
foram utilizados os metodos exegetico-juridico e o bibliografico. A violencia 
domestica e um grave problema enfrentado por varias mulheres e 
que,infel izmente,quase nao e punido. Antes da vigencia da aludida legislagao.a 
competencia para o ju lgamento desta especie de crime era dos Juizados Especiais 
Criminais, onde verif icava-se que os agressores eram beneficiados com as medidas 
despenal izadoras da lei 9.099/95. Tal fato.contribua para a impunidade bem como 
para a reincidencia. Constata-se que,o legislados foi coerente ao terminar no artigo 
41 da lei 11.340/06 o afastamento da competencia dos juizados para julgar os 
crimes praticados contra as mulheres no seio familiar. Verif ica-se que, a lei em 
comento agravou a situacao dos agressores, pois os mesmos serao punidos de 
forma severa. Por f im, observa-se que a lei traz em seu bojo varias normas 
programaticas, as quais determinavam que o Poder Publico crie orgao e 
mecanismos de apoio a vit ima de violencia domestica e familiar. Para que a norma 
tenha a eficacia desejada, mister e a observancia da mesma pelo ente estatal no 
tocante a criacao dos juizados especial izados nesta materia bem como a 
implementacao da equipe multidisciplinar. 

Palavras-chave : Violencia domestica; Juizados Especiais; Lei 11.340/06. 



ABSTRACT 

Scientific research has the scope main lodge a legal approach on the issue of 
domestic violence and analyze the innovations that have arisen in the country with 
the advent of the Law 11.340/06. For this work were used methods exegetic-legal 
and bibliography. Domestic violence is a serious problem faced by many women, and 
that, unfortunately, is hardly punished. Before the validity of said legislation, 
jurisdiction for the prosecution of this kind of crime was of Judgment Special Criminal 
where noted that the aggressors were benefited with the measures decriminalized 
the Law 9.099/95. This fact contributes to the impunity and for the recurrence. It 
appears that the legislated was consistent to finish in Article 41 of Law 11.340/06 
remoteness of the competence of courts to try the cr imes committed against women 
within famil ies. It appears that the law in comment worsened the situation of the 
aggressors, because they will be punished so severely. Finally, it is observed that the 
law brings into your scope several programmatic standards, which determined that 
the Public Power unit and create mechanisms to support victims of domestic violence 
and family. To that standard has the efficiency desired, mister is the observance of 
the same between the state regarding the creation of specialized courts in this regard 
as well as the implementation of the multidisciplinary team. 

K e y w o r d s : Civil responsibility. Judiciary error. Judiciary Power. 
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I 
INTRODUQAO 

A pesquisa cientifica intitulada de aspectos gerais da violencia domestica e a 

eficacia dos procedimentos judiciais da Lei 11.340/06 tern por f inalidade precipua 

analisar, crit icamente o fenomeno da violencia domestica contra a mulher de modo 

amplo, para depois verificar as inovagoes e a eficacia da lei que visa combater tal 

ato. 

Onde inumeras mulheres, criangas e adolescentes sofrem caladas dores 

indefiniveis e na maioria das vezes insuperaveis, que ocorrem das mais diversas 

formas. 

A metodologia empregada para o desenvolvimento da atividade 

investigadora consistira em analisar doutrinas, artigos e os aspectos legais que 

versam sobre a tematica. Para tanto, senao util izados os metodos exegetico-

Juridico, o bibliografico, bem como dados estatist icos. Insta mencionar que, o 

grande desafio desta pesquisa e encontrar material suficiente para o seu 

desenvolvimento, ja que a mesma trata de um assunto pouco trabalhado pelos 

doutrinadores. 

A violencia domestica e um mal que assola muitos lares brasileiros bem 

como a propria sociedade, sao vit imas desse ato: mulheres e criangas, as quais 

f icam desamparadas na maioria dos casos, pois os agressores nao recebem a 

punigao merecida. Diante deste di lema, surgiu a lei 11.340/06 que criou mecanismos 

para coibir a violencia domestica e familiar. 

Antes desta legislagao, tal conduta era processada e julgada perante os 

Juizados Especiais Criminais e os agressores eram beneficiados com as medidas 

despenal izadoras da Lei 9.099/95, sendo os mesmos condenados ao pagamento de 

cestas basicas ou a prestagao de servigos a comunidade. Com isso, os agressores 

cont inuavam a praticar os mesmos atos, pois sent iam-se impunes. Esta conduta do 

legislador recebia varias criticas, pois a violencia domestica e um ato que atenta 

contra os direitos humanos devendo ser punido severamente. 

Portanto a Lei 11.340/06 surgiu para atender a um clamor contra a sensagao 

de impunidade despertada no seio da sociedade pela aplicagao da Lei 9.099/95 aos 

casos de violencia domestica e familiar. A nova lei pune com maior rigor as infragoes 

deste genero, prevendo varias inovagoes, tratadas no decorrer desta pesquisa. 
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A problematica desta pesquisa consiste em verificar se as medidas previstas 

na nova lei sao eficazes para combater este ato banal. 

Para tanto, o trabalho sera estruturado da seguinte forma. No primeiro 

capitulo, serao abordados os aspectos gerais acerca da violencia domestica, que 

pode ocorrer das mais diversas formas, como atraves de depreciacoes, palavras 

agressivas e humilhantes, ofensas verbais, injurias, di famacoes, ameacas e todos as 

modal idades de violencia psicologica que acontecem dissimuladamente, ou atraves 

da violencia domestica f isica, se concretizando esta, por agressoes, lesoes 

corporais, torturas f isicas, ferimentos, dentre outros. 

Outra forma de violencia, e a violencia domestica sexual, sendo esta a mais 

complexa por apresentar consequencias psicologicas, f isicas e morais, destruindo a 

alma de criangas e adolescentes. Provocando disturbios sexuais para o resto da 

vida, acarretando a contaminagao de doengas sexualmente transmissiveis e 

provocando temor dentro das famil ias. 

No segundo capitulo, sera relatada a atuagao da legislagao existente para a 

punigao da violencia domestica contra a mulher, antes da vigencia da Lei 11.340/06 

fazendo um parametro com a mesma mostrando os seus principals pontos e 

inovagoes. 

Por f im, e ultimo capitulo, sera relatado os procedimentos judiciais que a 

nova lei 11.340/06 traz para a punigao da violencia domestica contra a mulher e as 

suas alteragoes para evitar a reincidencia desses crimes. 

Desta forma, a finalidade primordial deste trabalho sera levar ao publico a 

necessidade de formas mais eficazes no combate a violencia domestica contra a 

mulher, buscando instituir a transformagao da propria cultura estabelecida na 

sociedade. 

/ Portanto a nova lei, busca conscientizar a sociedade brasileira no sentido de 

que nao mais deve haver discriminagao contra a mulher; independentes de sua 

condigao social, religiosa, economica, cultural devendo ser garantido, em pe de 

igualdade, todos os preceitos contidos no artigo da Constituigao Federal. 

i 



CAPiTULO 1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A VIOLENCIA DOMESTICA 

A violencia domestica e um problema muito grave enfrentado pela sociedade 

moderna atingindo milhares de criancas, adolescentes e mulheres. Esta forma de 

violencia nao obedece a fronteiras, principios ou leis ocorrendo diariamente no Brasil 

e no mundo inteiro. E um dos crimes de maior reincidencia, cometido com grande 

frequencia, pouco denunciado e normalmente nao punido, acontecendo dentro do lar 

das vit imas. 

A busca de solucao ou reducao a este ato violento e de relevante 

importancia sob dois aspectos; primeiro, devido ao sofrimento indescritivel que 

imputa as suas vit imas muitas vezes silenciosas e, em segundo, por que 

comprovadamente, a violencia domestica, inclui todas as suas formas, como a 

violencia domestica psicologica, a violencia fisica e a violencia sexual. 

Do lado do agressor vislumbra-se a impotencia, a covardia, o medo e a 

fraqueza como principals motivadores. Acredita-se que a educagao um dia vai poder 

mudar esse quadro, mais ainda vai demorar muito. Enquanto isso, a unica solucao 

esta em aprimorar os instrumentos de protecao a mulher, e tornar as leis contra os 

abusos mais coercitivas. Tais consideracoes serao tratadas no decorrer deste 

capitulo. 

1.1 General idades 

I 

A violencia e conceituada por Sonia Felipe (apud Stela Valeria Soares de 

Farias Cavalcante, 2005, p. 7/8) como: 

Uma serie de atos praticados de modo progressivo com o intuito de forcar o 
outro a abandonar o seu espaco constituido e a preservacao da sua 
identidade como sujeita das relacoes economicas, politicas, eticas, 
religiosas e eroticas... No ato de violencia, ha um sujeito... que atua para 
abolir, definitivamente, os suportes dessa identidade, para eliminar no outro 
os momentos do desejo, da autonomia e da liberdade. 
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Pode-se conceituar a violencia como sendo um ato ilicito no qual utiliza-se 

da forca f isica, psicologica ou intelectual com o intuito de obrigar outra pessoa a 

fazer algo que nao esta com vontade. Entende-se que e uma forma de constranger, 

tolher a l iberdade da vit ima impedindo-a de manifestar a sua vontade, sendo uma 

forma de violacao dos direitos essenciais do ser humano. 

1.2 Conceito de Violencia de Genero 

Torna-se necessario analisar o que pode ser considerado genero. O referido 

termo e amplo sendo empregado em varios sentidos. Significa especie, como 

quando se trata do genero humano. 

As ciencias sociais como a Sociologia e a Antropologia utilizam o termo 

genero com o intuito de demonstrar e sistematizar as desigualdades existentes entre 

mulheres e homens, tendo repercussao na esfera da vida publica e privada de 

ambos os sexos. Tal fato impoe a eles papeis sociais diferenciados que foram 

construidos no decorrer da Historia criando, com isso, consoante Stela Valeria 

(2005, p. 08), polos de dominacao e submissao. 

O conceito de violencia de genero deve ser entendido como uma relagao de 
poder de dominacao do homem e de submissao da mulher. Ele demonstra 
que os papeis impostos as mulheres e aos homens, consolidados ao longo 
da historia e reforgados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relacoes 
violentas entre os sexos e indicam que a pratica desse tipo de violencia nao 
e fruto da natureza, mas sim do processo de socializagao das pessoas. 

Percebe-se que, nao e a natureza a responsavel pelos padroes e limites 

sociais que determinam comportamentos agressivos aos homens e doceis e 

submissos das mulheres. Os costumes, a educagao e os meios de comunicacao 

acabam reforcando a ideia de que o sexo masculino tern o poder de controlar os 

desejos, as opinioes e a l iberdade de ir e vir das mulheres. 
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Em pesquisa realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos da 

Mulher 1no ano de 1999 foi constatado que a violencia de genero e concebida como 

resultado das motivagoes que hegemonicamente levam sujeitos a interagirem em 

contextos marcados pela violencia. O trabalho ainda ressaltou que a pratica da 

violencia domestica e sexual emerge nas situagoes em que uma ou ambas as partes 

envolvidas em um relacionamento nao cumprem os papeis e fungoes de generos 

imaginadas como naturais pelo parceiro. Nao se comportam, portanto, de acordo 

com as expectativas e investimentos do parceiro ou qualquer outro autor envolvido 

na relagao. 

Por f im, violencia de genero pode ser conceituada como qualquer ato que 

resultar ou possa resultar em dano ou sofrimento f isico, sexual ou psicologico a 

mulher consubstanciando-se em ameagas, coergao ou privagao arbitraria da 

l iberdade, castigos, dentre outras condutas. Este ato de violencia e praticado pelo 

homem por entender ser superior as mulheres. 

1.3 Violencia Domestica: aspectos conceituais 

A violencia domestica contra a mulher transforma a vida da mesma em um 

pesadelo, o companheiro em inimigo e a casa, um ambiente de medo. Os objetivos 

principals sao caracterizar esta violencia, apresentando um perfil da vit ima, do 

agressor e do acontecimento, e informar e conscientizar o publico sobre essa 

problematica, apontando as faces dos atos violentos, as consequencias f isicas e 

psicologicas das agressoes e os possiveis caminhos para acabar com o sofrimento. 

Hoje, diante da queda de seu imperio, o homem ve-se obrigado a tentar 

formas alternativas para poder reinar, pelo menos, no interior da casa. Para isso, 

utiliza a forga fisica e a ameaga contra a propria mulher. 

A instalagao, em 1985, da primeira Delegacia de Defesa da Mulher do Brasil 

contribuiu para que o problema da violencia domestica contra a mulher deixasse as 

fronteiras do lar passando a ser publicizado. Campanhas para incentivar as 

1 Pesquisa nacional sobre as condicdes de funcionamento das Delegacias Especializadas no 
atendimento as mulheres realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 
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mulheres a denunciar o companheiro agressor e acabar com a violencia foram 

feitas, mas os maus-tratos ainda cont inuam. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatist ica2, as mulheres 

representam sessenta e tres por cento das vit imas de violencia domestica. O 

agressor dorme na mesma cama, podendo ser o marido ou o companheiro ou ainda, 

o pai dos filhos das vi t imas. 

A chance de uma mulher ser agredida dentro de casa pelo seu companheiro 

e nove vezes maior do que a probabil idade dela sofrer algum tipo de violencia 

causada por um estranho na rua. Um ambiente seguro e de bem-estar aos poucos 

torna-se em labirinto de medo. A mulher nao consegue encontrar a saida, mesmo 

com a chave da porta nas maos. As grades nao sao mais sinonimos de protecao. 

Pois elas nao impedem a brutalidade do agressor. 

Violencia domestica ou intrafamiliar e aquela praticada no lar ou na unidade 

domest ica, geralmente por um membro da familia que viva com a vit ima, podendo 

ser este homem ou mulher, crianca, adolescente ou adulto. E um tipo de violencia 

que ocorre dentro de casa, nas relagoes entre as pessoas da famil ia, entre homens 

e mulheres, pais, maes e fi lhos, entre jovens e idosos. Pode-se afirmar que, 

independentemente da faixa etaria das pessoas que sofrem espancamentos, 

humilhacoes e ofensas nas relagoes descritas, as mulheres, criancas e adultas sao 

os principals alvos. 

Estudo intitulado "Informe sobre a situacao da violencia de genero contra as 

mulheres" organizado pelas Nacoes Unidas e realizado em 1999, em relacao a 

Bolivia, revela que, das vi t imas de violencia intrafamiliar, 98 ,4% sao mulheres. Por 

sua vez, estatisticas policiais realizadas com base em atendimentos realizados no 

Chile, referentes ao ano de 1997, identificam o homem como principal figura 

agressora, representando 8 5 % dos que praticam a violencia intrafamiliar. 

A violencia domestica e um problema que acomete ambos os sexos e nao 

costuma obedecer nenhum nivel social, economico, religioso ou cultural especif ico, 

como poderiam pensar alguns. 

Segundo o Ministerio da Saude, as agressoes consti tuem a principal causa 

de morte de jovens entre 5 (cinco) e 19 anos. A maior parte dessas agressoes 

2 www.campo.org.br/artigo03.htm-27k 

http://www.campo.org.br/artigo03.htm-27k
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provem do ambiente domestico. A UNICEF estima que, diar iamente, 18 mil criancas 

e adolescentes sejam espancadas no Brasil. 

A vit ima de violencia domestica geralmente tern pouca auto-estima e 

encontra-se atada na relacao com a pessoa que Ihe agride, seja por dependencia 

emocional ou material. O agressor geralmente acusa a vit ima de ser responsavel 

pela agressao, a qual acaba sofrendo os efeitos da discr iminacao, culpa e vergonha. 

A vit ima tambem se sente violada e traida, ja que o agressor promete que nunca 

mais vai repetir este tipo de comportamento e termina nao cumprindo a promessa. 

Segundo a Organizacao Mundial da Saude (OMS), foram agredidas 

f isicamente por seus parceiros entre 10% a 34% das mulheres do mundo. De acordo 

com a pesquisa "A mulher brasileira nos espagos publicos e privados" - realizada 

pela Fundagao Perseu Abramo em 2001 , registrou-se espancamento na ordem de 

1 1 % e calcula-se que perto de 6,8 milhoes de mulheres ja foram espancadas ao 

menos uma vez. 

A violencia domestica contra as mulheres e uma realidade "comum" no 

Brasil e no Mundo e uma pratica" socialmente aceita" , apesar de constituir um 

crime. E um problema extremamente complexo, com facetas que entram na 

intimidade das famil ias e das pessoas, aborda-lo e del icado, combate-lo e muito 

dificil. 

Portanto o universo da violencia e sempre um universo de dor e sofrimento. 

E na famil ia que o individuo comega a perceber a si mesmo e ao mundo que o 

cerca. Definit ivamente esse e um assunto que precisa extrapolar os limites da casa 

e assumir seu espago na esfera publica. 

1.3.1 Tipos de violencia domestica contra a mulher 

E de fundamental relevancia que seja analisado todos os tipos de violencia 

domestica contra a mulher no ambito familiar, bem como as suas peculiaridades, 

pois so atraves desse estudo minucioso de cada tipo de violencia que conseguira 

ser apontadas as lacunas da legislagao neste sentido, buscando como diminuir, 

punir e quern sabe erradicar este atentado da sociedade brasileira. 
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A violencia domestica contra a mulher existe escondida em varios lares da 

sociedade patria, acontecendo todos os dias e das mais diversas formas. 

A partir do entendimento do problema da violencia domestica como um 

problema social e, por conseguinte, que diz respeito a todos os individuos, pode-se 

apresentar sugestoes para que o Poder Publico atue de forma eficaz para tentar 

confer essa onda de violencia que assola o Brasil. 

No entanto depois que a Lei 11.340/06 foi sancionada pelo presidente Luiz 

Inacio Lula da Silva, diferente do que acontecia antes da vigencia da Lei, quando os 

crimes de violencia f icavam limitados aos registros de um boletim de ocorrencia e os 

agressores eram condenados a pagamentos de cestas basicas, a mulher tera direito 

a inquerito policial, com depoimento de testemunhas e instauracao de um processo 

criminal. 

Portanto, precisa-se modificar essa realidade. Conscientizar os atores do 

atendimento as vit imas de crimes das consequencias maleficas a sociedade pela 

pratica da violencia domestica e conclama-los a abragar essa causa e a se 

preocupar com os reais interesses da vit ima no processo criminal. 

E certo que muito pode ser feito para que, sem o desrespeito aos Direitos 

Fundamentals do reu, possa a vit ima ter tratamento digno de seu valor na justiga 

criminal, satisfazendo suas pretensoes e interesses, satisfazendo sua concepgao de 

justiga, o que esta diretamente ligado ao retorno do status quo anterior ao 

cometimento da infragao e da harmonia tao desejada pela sociedade. 

A violencia psicologica ou agressao emocional e caracterizada por ameaga 

rejeigao, depreciagao, discriminagao, humilhagao, desrespeito, punigoes 

exageradas. Trata-se de uma agressao que nao deixa marcas corporais visiveis e 

imperceptivel, mas emocionalmente causa cicatrizes indelegaveis para toda a vida. 

Esta violencia e invisivel ao corpo, mais visivel a alma, ocorrendo na esfera das 

relagoes interpessoais, atraves da comunicagao e da l inguagem. 

E a vitima na sua intimidade, quern a processa como agressao, reagindo e 

reestruturando um comportamento. Uma pessoa que comete um tipo de violencia 

domestica como a ameaga ou o constrangimento, esta cometendo um crime que na 

maioria dos casos passa despercebido e sempre fica impune. 

A violencia psicologica e o primeiro sintoma do inicio de um ciclo de 

violencia, caracterizadas por excessos de palavras agressivas, ofensas, ameagas, 

causando medo a vit ima e consequentemente um estado de pouca comunicagao, 
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tensao e temor de explosoes e concretizagao das palavras ameacadoras em atos de 

violencia f isica ou sexual. Mas, e muito dificil ou ate mesmo raro casos em que a 

mulher violentada psicologicamente denuncia o seu agressor, por pensar que tudo 

nao passou de um momento critico que ira passar. 

! Em muitos casos a violencia psicologica ocasiona danos irreversiveis, 

levando mulheres a mergulhar em uma depressao sem volta, levando maes a 

abandonar seus fi lhos, ou ate mesmo fazendo com que muitas destas vit imas vivam 

esperando a morte por so enxergarem o medo, e nunca t ivessem sido amadas ou 

t ivessem possuido qualidades e vida propria. Essa forma de violencia e a que 

resulta maiores consequencias diretas por mexerem imediatamente com a vontade 

de lutar pela vida, de desenvolver projetos pessoais, realizar sonhos e veneer os 

obstaculos, tornando essas mulheres seres vegetativos que apenas esperam a vida 

acontecer, sem expectativas para o f u tu re 

Essa violencia pode causar um grau tao forte de angustia e de falta de amor 

pela vida que acaba trazendo consigo outra violencia que ocorre por parte das 

violentadas em relagao a seus dependentes, e a denominada negligencia precoce, 

quando a mulher vit ima de violencia psicologica domest ica deixa de al imentar seus 

filhos I e dar-lhes atencao, higiene ou principalmente afeto, por nao estar 

psicologicamente bem. 

Portanto, esse tipo de violencia e toda acao ou omissao que causa ou visa 

causar dano a auto-estima, a identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. 

Incluindo: ameagas, humilhagoes, chantagem, cobrangas de comportamento, 

discriminagao, exploragao, critica pelo desempenho sexual, nao deixar a pessoa sair 

de casa, provocando o isolamento de amigos e famil iares, ou impedir que ela utilize 

o seu proprio dinheiro. Dentre as modal idades de violencia, e a mais dificil de ser 

identif icada. Apesar de ser bastante frequente, podendo levar a pessoa a se sentir 

desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com facil idade, situagoes que 

arrastam durante muito tempo e, se agravadas, podem levar a pessoa a provocar 

suicidio. (BRASIL, 2001). 

A violencia f isica quase sempre se apresenta depois da violencia 

psicologica, causando alem da consequencia psiquica, outra que se faz ver por 

causar fer imentos, queimaduras, cortes, hematomas e todas as formas possiveis e 

imaginaveis de lesoes corporais. Essa violencia e a concretizagao das ameagas e 

das depreciagoes, comegando por uma simples discussao entre marido e mulher, 
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onde no calor das agressoes verbais o marido tenta mostrar que manda e acaba 

punindo a esposa com agressoes f isicas, outra situagao e no caso em que o homem 

chega alcoolizado, xingando a mulher e a agride, com ou sem previa discussao. 

No entanto, violencia fisica e o uso da forca com o objetivo de ferir, deixando 

ou nao marcas evidentes. Sao comuns murros e tapas, agressoes com diversos 

objetos e queimaduras por objetos ou l iquidos quentes. Quando a vit ima e crianga, 

alem da agressao ativa e f isica, tambem e considerado violencia os atos de omissao 

praticados pelos pais ou responsaveis. O abuso do alcool e um forte agravante da 

violencia domestica fisica. 

A violencia domestica f isica esta no corpo com as marcas do sofrimento, 

causa'ndo feridas superficiais ou profundas, lesao corporal de natureza grave ou 

leve, sendo o espancamento a agressao mais comum. 

Segundo o Codigo Penal Brasileiro (CP), a lesao corporal de natureza grave 

e aquela que inabilita por um tempo ou definit ivamente a pessoa e quando resulta 

em morte da vit ima. A lesao corporal leve e aquela que nao impede os movimentos 

da vit ima, mais seja qual for o instrumento ou a forma da agressao f isica, nao se faz 

a distingao da lesao corporal em se tratando de soco, pontape ou chute. O Codigo 

Penal Brasileiro, porem, quando esta agressao e dolosa, ou seja, quando o agressor 

tern a clara intengao de agredir, a denominada lesao corporal dolosa, e quando uma 

circunstancia alheia a vontade de alguem, provocar uma lesao em outrem, 

denomina-se lesao corporal culposa. 

Entre todas as formas de violencia domestica contra a mulher a mais 

complexa delas e a violencia sexual, porque o abuso nas relagoes intimas e quase 

sempre acompanhado por severos danos psicologicos, verbais e f isicos. A violencia 

domestica sexual tende a ficar escondida dentro das casas devido ao medo de 

represalia, vergonha ou temor de que ninguem acredite na vit ima. 

A vit ima de violencia domestica sexual nao conta a mae por medo de 

magoa-la, mas quando a mae toma conhecimento dos fatos, ela costuma tomar 

diversas atitudes, entre elas, denunciar o agressor, sendo que a grande maioria das 

mulheres que optam por essa alternativa nao ha faz de imediato. Elas costumam 

levar anos para terem coragem para enfrentar o marido e as consequencias Quando 

resolvem denunciar, o que ocorre em cerca de dois tergos dos casos, as maes 

levam a noticia do crime a autoridade policial e se separam do companheiro, outra 

atitude nao rara e a mae nao acreditar que o seu companheiro ou marido seja capaz 
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de abusar sexualmente da propria filha e ignorar os acontecimentos. Acontecem 

ainda casos de a mae suspeitar que pudesse ser verdade, mas nao tendo certeza 

de que o seu marido ou companheiro seja um agressor sexual, vive na eterna 

duvida, por ter medo de investigar e descobrir a verdade, de modo geral a certeza 

costuma ser muito ameagadora. Algumas vezes quando as evidencias sao 

incontestaveis, ainda arriscam acreditar que a filha foi quern seduziu o pai. 

Na maioria dos casos, de algum modo quase toda mae sabe o que esta 

acontecendo. Mas, e um acontecimento que o mecanismo de defesa do ego 

empurra para os poroes do inconsciente. Portanto as maes negam e reprimem esse 

fato para subterraneos, onde ele incomoda menos, negam esse conflito para se 

desobrigarem de atitudes severas em relacao ao companheiro. 

Nessa situagao, a mae costuma ser outra vit ima e cumplice 

simultaneamente. Muitas vezes, o agressor usa do poder sobre a mae para realizar 

com a filha gratificagao sexual, sem o consent imento da vit ima, sendo a mesma 

induzida ou forgada a praticas sexuais com ou sem violencia f isica. Ao contrario do 

que se pensa com frequencia, a violencia domestica sexual nao ocorre em famil ias 

sempre desestruturadas. 

Ass im, a concorrencia desses crimes sexuais tende a ser ocultada, omit ida, 

f icando impune. Portanto, sao raras as queixas nas delegacias, mas muito mais 

escassos sao os processos que tern prosseguimento. 

Nos casos de maus tratos contra criangas e adolescentes, nos quais se 

incluem os casos de abuso sexual e violencia, o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente estabelece a obrigatoriedade do profissional de saude comunicar o 

caso (suspeito ou confirmado) as autoridades competentes: o Conselho Tutelar e a 

Vara da Infancia e da Juventude, conforme expresso nos artigos 13 e 245. Cabem 

tambem, ao Conselho Tutelar as seguintes providencias: o apoio na investigagao, os 

encaminhamentos legais para outros orgaos publicos, quando necessario; a garantia 

dos direitos; a documentagao dos casos; o afastamento da crianga do agressor, 

quancjo indicado, conforme artigo 136 do Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

O juiz deve decidir com base na vontade da adolescente, que deve ser vista 

como sujeito de direitos com autonomia para decidir sobre questoes reprodutivas, e 

conforme a doutrina da protegao integral. Tendo em vista a dif iculdade de comprovar 

o abuso sexual. 
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E importante ressaltar, o equivoco do servigo de saude de exigir autorizagao 

judicial para realizar a interrupcao da gravidez, uma vez que a Lei autoriza para os 

casos de abuso sexual, (artigos 15 e 17 do Estatuto da Crianga e do Adolescente). 

Assim sendo, a violencia sexual e toda a agao na qual uma pessoa, em 

situagao de poder, obriga uma outra a realizagao de praticas sexuais contra a 

vontade, por meio da forga f isica, da influencia psicologica (intimidagao, al iciamento, 

sedugao), ou do uso de armas ou drogas. 

Contudo, ha relutancia das mulheres que sofrem algum tipo de violencia 

domestica em registrarem a queixa contra o agressor, por que, apos a queixa 

realizada contra o marido essas mulheres na maioria das vezes nao tendo para 

onde ir, sao obrigadas a voltarem para casa, e enfrentar a reagao furiosa e muito 

mais violenta do agressor ao tomar conhecimento da denuncia levada adiante. Na 

maioria dos casos passam a pressionar a vit ima a retirar a queixa, usando do 

argumento de que a paz e a harmonia voltarao a reinar no lar. 

1.4 Aspectos estatisticos no tocante a violencia domestica 

Portanto, e imprescindivel, a atuagao do Estado na implementagao de 

polit icas publicas, seja na criagao da lei, como em sua aplicagao, na busca de uma 

maionprotegao as vit imas de violencia domestica. 

Ainda quanto as justif icativas, devem ser ressaltados os impressionantes 

indices de violencia domestica e familiar no Brasil. Sabe-se que, por ser um tipo de 

violencia que ocorre no ambito da relagao intrafamiliares, nao existem dados 

absolutos sobre a tematica porque muitos casos nao chegam ao conhecimento da 

sociedade e do Estado. Isso se deve ao fato de que as mulheres suportam longos 

anos de agressoes e humilhagoes na expectativa de que tudo possa melhorar, ou 

ate mesmo por medo, vergonha ou dependencia do agressor. 

Ha dois anos, o Senado fez a primeira pesquisa3 de opiniao sobe Violencia 

Domestica contra a Mulher. Este ano, atraves de sua Secretaria Especial de 

Comunicagao Social em sua 2 a versao, a pesquisa constata que em cada 10 

mulheres brasileiras 15 vivem ou ja viveram algum tipo de violencia domestica. 

3 www.patriagalvao.org.br 

http://www.patriagalvao.org.br
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Apos seis meses de aprovada a Lei n° 11.340, de 2006, que tipifica os 

crimes cometidos contra a mulher no ambiente domest ico e familiar, 155 das 

mulheres entrevistadas declaram espontaneamente ja ter sofrido algum tipo de 

violencia. A situacao e mais grave na Regiao Norte, onde 1 em cada 5 mulheres 

af irmaram que ja foram vit imas de violencia. Embora os indices de violencia nao 

tenham variado expressamente em relacao ao levantamento de 2005, est ima-se que 

ele seja ainda maior devido a dificuldade das mulheres assumirem essa condicao. 

Mesmo com baixo indice de denuncias realizadas, 3 6 % das mulheres 

entrevistadas indicam a pratica da denuncia como o metodo mais eficiente que a 

sociedade dispoe para diminuir os casos de violencia domestica. 

Segundo consta no Relatorio Nacional Brasileiro4, a cada 15 segundos uma 

mulher e agredida: 

! 

Basta contar ate 15 e ponto: ja passaram 15 segundos. Parece ser um 
lapso de tempo tao insignificante, durante o qual nada acontece, tanto que o 
periodo de 24 horas contem 5.760 vezes a fracao de 15 segundos. (...) isto 
e, a cada dia, 5.760 mulheres sao espancadas no Brasil. 

Maria Berenice (2007, p.04) ainda aponta outros dados. 

- 25% das mulheres sao vitimas de violencia domestica; 
- 33% da populagao feminina admitem ja ter sofrido algum tipo de violencia 
domestica; 
- Em 70% das ocorrencias de violencia domestica contra a mulher, o 
agressor e marido ou companheiro. 
- Os maridos sao responsaveis por mais de 50% dos assassinatos de 
mulheres e, em 80% dos casos, o assassino alega defesa da honra. 
- 1,9% do PIB brasileiro e consumido no tratamento de vitimas da violencia 
domestica; 
- 80% das mulheres que residem nas capitals e 63% das que residem no 
interior reagem as agressoes que sofrem; 
- 1 1 % das mulheres foram vitimas de violencia durante a gravidez e 38% 
delas receberam socos e pontapes na barriga; 
- Sao registradas por ano 300 mil denuncias de violencia domestica 

4 http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10249 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10249
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Diante de tais estatisticas, observa-se o quao assustadores sao os indices 

de violencia domestica no Brasil. A chance de uma mulher sofrer algum tipo de 

agressao pelo companheiro e muito maior que, de forma ocasional, por um 

desconhecido. Dessa forma, como nao concluir que a mulher se encontra em 

situacao de hipossuficiencia e necessitando da lei 11.340/06 a seu favor? A violencia 

domestica ha muito deixou de ser um problema de ordem privada, passando a ser 

interesse de toda a coletividade. 

Segundo Cavalcanti (2007), a lei 11.340/06 nao e perfeita, mas traz em seu 

bojo, dentre outros aspectos, todo o procedimento a ser seguido tanto pela Policia 

Judiciaria, Ministerio Publico e Judiciario. Tambem estabelece medidas protetivas de 

urgencia relativas a vit ima. Assim, a lei Maria da Penha possui um espirito muito 

mais educacional e de incentivo as acoes afirmativas que de punigao mais severa 

aos agressores. 

A lei visa a protegao das mulheres em relagao aos membros da sua 

comunidade familiar, formada por vinculos de parentesco natural (pai, mae, filha 

etc.), civil (marido, sogra, padrasto ou outros), por afinidade (primo ou tio do marido, 

por exemplo) ou afetividade (amigo que mora na mesma casa) (Cavalcanti, 2007). 

Isto e, asseguram maior protegao frente aqueles individuos que deveriam 

proporcionar a vit ima (mulher) um minimo de amor, respeito e dignidade, valores 

que devem estar presentes em qualquer entidade familiar. 

A aprovagao da Lei Maria da Penha foi uma resposta do Congresso 

Nacional as expectativas da sociedade. Em 2005, a pesquisa5 do DataSenado 

(2007, pag. 02) revelou que 9 5 % das entrevistadas desejavam a criagao de uma lei 

especif ica para proteger as mulheres contra a violencia domestica. Em 2007, 

mesmo sem ter tido reflexo direto na diminuigao dos casos de abuso, de acordo com 

5 4 % das entrevistadas a existencia da Lei e um mecanismo capaz de proteger total 

ou parcialmente as mulheres. 

Ademais, no ambito domestico e familiar, dentre os casos de violencia 

domest ica, e quase absoluto se tratar de violencia cometida contra mulheres e 

criangas. E raro alguem presenciar ou noticiar um caso de violencia domestica em 

que a vit ima era o companheiro/marido e a mulher, a agressora. 

5 www.patriagalvao.org.br 

http://www.patriagalvao.org.br
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Tanto os operadores do direito, como profissionais de outras areas que 

trabalham a tematica da violencia domestica nao vis lumbram sua 

inconstitucionalidade. Afinal, estao presenciando as mudancas positivas trazidas 

pela lei 11.340/06. 

Tal constatacao foi extraida pela equipe do Laboratorio de Direitos Humanos 

da Universidade Federal de Alagoas6. O grupo estuda o tema "Violencia Domestica 

contra a Mulher em Maceio" e a segunda etapa da pesquisa consistiu em entrevistas 

as Instituigoes ligadas a violencia domestica em Maceio: Delegacia de Defesa da 

Mulher, CAV-CRIME, Centra de Referenda Dra. Terezinha Ramirez, Institute da 

Mulher e o Ministerio Publico. 

Quando perguntado aos profissionais sobre quais as mudancas mais visiveis 

ocorridas de imediato com o advento da lei Maria da Penha, estes foram unanimes 

em afirmar que as mulheres estao se sentindo mais seguras para denunciar os seus 

agressores e estao procurando tais Instituigoes com enorme frequencia para obter 

informagoes sobre a lei e/ou denunciar seus agressores. 

De acordo com os dados colhidos na Delegacia de Defesa da Mulher de 

Maceio-AL, no ano de 2006 foi registrado 800 casos de violencia domestica contra a 

mulher. Ate margo de 2007, ou seja, apenas nos tres primeiros meses do ano, ja sao 

600 casos formalizados, quase a media de todo o ano de 2006. 

Ressalte-se, tambem, a banalizagao da violencia domestica pela lei n°. 

9.099/95, que gerava um sentimento de impunidade, pois o tratamento dado por 

este diploma legal a repressao a violencia domestica contra a mulher se mostrava 

insuficiente para solucionar os problemas advindos das relagoes famil iares. 

A violencia domestica era tratada como um crime de menor potencial 

ofensivo, embora atingisse toda uma estrutura familiar, prejudicando nao so a 

mulher, como os filhos do casal. Para se ter uma ideia, apenas 2% dos agressores 

eram condenados. As maiorias dos processos eram, portanto, extintos ou a 

condenagao consistia em pagamento de cestas basicas pelo agressor, sendo a 

dignidade e a integridade das mulheres mensuradas em quantidade de cestas de 

al imentos, que obviamente seriam revertidas quase sempre ao proprio agressor. 

Afinal, o casal, na maioria das vezes, nao se separava. 

Ademais, nao se pode deixar de atender ao verdadeiro espirito da lei em 

6 http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10249 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10249
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favor de uma interpretagao puramente legalista. A Lei Maria da Penha deve 

ser interpretada e aplicada de modo a se tornar um instrumento habil de prevengao 

e repressao a violencia domestica contra a mulher. 

Ass im, entende-se que a Lei Maria da Penha nao e inconstitucional. Muito 

pelo contrario, ela necessita ser aplicada em todos os seus termos, pois so assim 

estara sendo dando o primeiro passo na luta contra a violencia domestica no Brasil. 

Deve-se tambem cobrar dos Estados a criacao dos Juizados de Violencia Domestica 

e Familiar ou de Varas especial izadas, a fim de oferecer atendimento humanizado 

as vit imas e tratamento aos agressores, rompendo, assim, com o nefasto ciclo da 

violencia. 

Diante da problematica em estudo, se faz necessario analisar os perfis dos 

envolvidos neste tipo de violencia, tanto o da vi t ima, quanto o do agressor, e assim 

de alguma forma entender melhor, os motivos que levam essa violencia a ser uma 

das mais reincidentes e uma das menos puniveis. 

Essas vit imas da violencia domestica provem de varios estilos de vida, 

cultural, grupos, varias idades e de todas as religioes. Todas as mulheres vit imadas 

parti lham sentimentos de inseguranga, isolamento, culpa medo e vergonha. A vit ima 

de violencia domestica, geralmente, tern pouca alta-estima, e se encontra atada na 

relagao com quern agride, seja por dependencia economica ou sentimental. O 

agressor sempre acusa a vit ima de ser responsavel pela agressao, a qual acaba 

sofrendo uma grande culpa e vergonha. 

Em algumas situagoes, a violencia domestica tida como fraca passa a uma 

violencia cronica por que um dos conjuges apresenta uma atitude de aceitagao e 

incapacidade de se desligar daquele, sejam por razoes materials ou emocionais. 

Para entender melhor esse tipo de personalidade persistentemente ligada ao 

ambiente de violencia domestica pode-se compara-los com a atitude descrita como 

co-dependencia, encontrada nos lares de alcoolistas e dependentes quimicos. 

Nao e muito dificil decretar o perfil de homem agressivo, pois estes 

agressores agem sempre da mesma forma executando os mesmo atos, sao rudes, 

ignorantes, brutos e na sua maioria acusam a mulher de ser infiel, colocando-as 

como as culpadas de apanharem, proibindo-as de terem lagos afetivos com 

famil iares ou amigos, privam a vit ima de estudar e trabalhar, sempre crit icando todos 

os seus atos, jamais concordando com suas decisoes, e extremamente agressivos e 

quando estao alcoolizados ou drogados. Controlam as f inangas, agridem ou 



25 

espancam seus fi lhos, usam armas e ameagam se vingar caso alguem se meta com 

eles e obrigam a companheira a ter relagoes sexuais contra a vontade das mesmas. 

Nao ha trabalhos explicitos sobre incidencia de patologias psiquiatricas nos 

agressores, entretanto considera-se valido que agressores se dividem entre 

portadores de: transtorno anti-social da personalidade, transtornos explosivos da 

personalidade (emocionalmente instavel), dependentes quimicos e alcoolistas, 

embriagues patologica, transtornos histericos (histrionico), outros transtornos da 

personal idade, tais como a, paranoia e o ciume patologico. 

Diante de uma situagao tao complexa, e notorio nas pesquisas em 

delegacias especial izadas na violencia contra a mulher, a carencia de amparo 

sofrida por essas vit imas e a vontade de falar para alguem, de desabafar a violencia 

que suportam, chegando sempre, essas mulheres, muito nervosas e chorando em 

busca de ajuda. 

Muitas dessas mulheres vao a busca de uma ajuda psicologica, elas 

esperam que ele mude com palavras, nao tendo essas vi t imas, coragem de 

enfrentar as consequencias de um processo judicial e da descriminagao da propria 

sociedade, existem ainda inumeros casos nao declarados, escondidos na 

privacidade do lar. 

Para essas mulheres vi t imadas, falhar no casamento e pior que manter uma 

relagao, ainda que pessima. E, assim, por vergonha e constrangimento, costumam 

esconder de todos que apanham dos parceiros, pois tern a esperanga que eles 

mudem com o tempo. 

Essas agressoes sao tao cotidianas que em alguns casos nem mesmo a 

separagao significa o fim da violencia, pois numerosos sao os casos em que os ex-

maridos cont inuam a importunar as ex-esposas, especialmente quando a vit ima 

mora sozinha ou com os f i lhos. 



CAPiTULO 2 INOVAQOES ADVINDAS COM A LEI 11.340/06 

Para que se possa realizar um estudo de pesquisa buscando encontrar uma 

resposta e um entendimento que fornega subsidios concretos e corretos a respeito 

das razoes que levavam a legislacao brasileira a nao inibir a violencia no ambito 

domestico, e preciso que sejam estudados os procedimentos trazidos por essas leis. 

Diante do grande numero de violencia domestica, e preciso alguma 

intervencao do Estado neste assunto. E preciso consolidar um conjunto de normas 

que visem a protegao da mulher contra abusos e violencia domestica. Quando se 

fala de respeito, a mulher nao tern o mesmo status que o homem, o que e um 

absurdo diante dos direitos e garantias fundamentals previstos na Constituigao 

Federal. 

Segundo Nilcea Freire (2007), a lei garante o acesso a justiga: 

I 
A lei garante a mulher o acesso a justiga atraves da Defensoria Publica. 
Anteriormente, somente o homem recorria as defensorias para se defender 
da acusacao. Ineditas medidas de protegao a mulheres em situagao de 
risco podem ser concedidas pelo Juiz. 

E esse atraso na reformulagao de novas leis mais coniventes com a 

realidade que ocasiona muitas dif iculdades, tanto na compreensao pelas mulheres 

de que tern direito a serem respeitadas por seus parceiros, quanto pela consciencia 

dos homens que por nao serem reprimidos por suas condutas, culturalmente 

passaram a acreditar que sao detentores do poder perante as mulheres, o que vem 

a ser culpa da ausencia de uma legislagao que pune severamente a violencia 

domestica e familiar impondo limites, direitos e obrigagoes reciprocas, que 

proporcionem uma vida digna e integra para ambos os sexos. 

I A igualdade e conceituada por (Silva, 2005) como: 

Neste aspecto, quando se afirma que a igualdade deve ser buscada sem 
distingao, nao significa que a lei deve trata a todos abstratamente igual. Na 
antiguidade, Aristoteles ja ensinava que a verdadeira igualdade, que almeja 
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primordialmente a dignidade da pessoa humana, consiste em tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. 

As formas de combate a reincidencia da violencia domestica incluem 

primordialmente uma legislagao que defina claramente os crimes contra as 

mulheres, estipulando penas severas para os agressores, deixando os mesmos de 

serem classificados como de menor potencial ofensivo. 

As Nacoes Unidas def inem violencia contra a mulher como: 

Qualquer ato de violencia baseado na diferenga de genero, que resulte em 
sofrimentos e danos fisicos, sexuais e psicologicos da mulher; inclusive 
ameagas de tais atos, coergao e privagao da liberdade seja na vida publica 
ou privada. 7 

As razoes que levaram as leis brasileiras, anteriores a Lei 11.340/06 a nao 

inibir a reincidencia da violencia domestica estao diretamente relacionadas com a 

propria tipificagao das condutas tidas como criminosas no Codigo Penal, pois, nao 

existem no mesmo, artigos que punam severamente ou ate mesmo que amedrontem 

o agressor, impedindo que a conduta criminosa se repita. 

A lei so e mais rigida, nos casos irreversiveis, quando ja se perdeu algum 

bem juridicamente tutelado, como um membro, sentido ou fungao, o sistema juridico 

brasileiro nao tern um carater preventivo e intimidativo. A legislagao anterior dava 

tantos pr iv i leges ao acusado que raramente o agressor era condenado a uma pena 

privativa de l iberdade, so em casos de extrema gravidade, quando a vit ima ficava 

aleijada, deformada definit ivamente ou morta ou ainda quando o agressor ja e 

condenado por outros crimes. 

Stela Valeria Soares de Frias Cavalcante (2007) entende que: 

As leis existentes ja sao algum avango, mas, e preciso avangar no 
arcabougo juridico e consolidar um conjunto de normas que visem a 
protegao da mulher contra abusos e violencias domesticas. Sendo 
importante a criagao de uma legislagao especifica para a protegao da 
mulher em nossa sociedade- algo como um Estatuto da Mulher. 

Conforme dados, que foram fornecidos pelo Conselho Social e Economico, Nagoes Unidas, 1992 
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O Codigo Penal apresenta em sua composicao titulo dos crimes contra os 

costumes, trazendo no seu primeiro capitulo os crimes contra a l iberdade sexual, os 

quais acontecem reincidentemente com as mulheres no ambito domestico, os 

primeiros deles e o estupro enunciado pelo artigo, 213 que preveem como ato ilicito 

constranger mulher a conjungao carnal, mediante violencia ou grave ameaga. 

Faz-se lembrar mais uma vez pela importancia do assunto, que a Lei nao 

prever como estupro o fato do marido violentar sexualmente a sua esposa, pois os 

legisladores pathos consideravam na elaboragao da mesma, que era um dever 

matrimonial da mulher estar sempre disponivel para satisfazer o marido 

sexualmente, esquecendo-se eles, que as mulheres sao seres humanos com 

vontades proprias, dores, angustias, desejos, enf im, e gente e nao objetos sexuais. 

I Outro crime bem comum dentro dos lares e o atentado violento ao pudor, 

onde muitas vezes as vit imas sao as proprias fi lhas, enteadas, pupilas, cunhadas ou 

irmas dos agressores, este crime vem conceituado no artigo 214 do Codigo Penal, 

se efetivando com o constrangimento de alguem, mediante violencia ou grave 

ameaga, a praticar ou permitir que com eles se pratique ato libidinoso diverso da 

conjungao carnal, sendo estes crimes raramente denunciados pelas mulheres desta 

violencia no lar, pois na maioria dos casos elas proprias sao consideradas pelos 

funcionarios das delegacias e pela sociedade em geral como culpadas por 

transmit irem sexualidade, sendo tambem muito dificil comprovar a ocorrencia deste 

tipo penal por nao deixar em alguns casos marcas que comprovem o 

constrangimento. 

No entanto, ato libidinoso e aquele destinado a satisfazer a lascivia 

(sedugao, luxuria), o apetite sexual. Cuida-se de conceito bastante abrangente, na 

medida em que compreende qualquer atitude com conteudo sexual que tenha por 

f inalidade a satisfagao da libido. Tambem ocorre atentado violento ao pudor quando 

o agente, mediante o emprego de violencia ou grave ameaga, beija a vit ima de 

forma lasciva, ou apalpa seus seios ou nadegas, ou acaricia suas partes intimas, 

ainda que esteja vestida. 

Ressalta-se. Por f im, ser irrelevante a compreensao da vit ima acerca do 

carater l ibidinoso ou nao do ato, bastando que o agente queira saciar um desejo 

interno de fundo sexual. Podendo ter como sujeito ativo do crime o homem quanto a 
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mulher. Ass im, admite-se a pratica do crime contra pessoa do mesmo sexo. Desta 

forma, os crimes f icam sempre impunes ou sao punidos inadequadamente, com 

multas ou transacoes. 

2.1 Procedimentos da lei dos Juizados Especiais. 

Em meio a essa terrivel realidade de violencia domestica, a Lei 11.340/06 

atribui ao Estado a tutela das mulheres vit imas de violencia domestica e familiar. 

Sendo o agressor responsabil izado civil e cr iminalmente pelo ato de violencia 

praticado contra a mulher. 

A Lei 11.340/06 atribui ao juizado criminal a dupla competencia para o 

processamento da acao penal e civil, enquanto nao instituidos os juizados 

especial izados. A lei equiparou a violencia contra a mulher a violencia contra os 

direitos humanos, fulcrado na Declaracao Universal dos Direitos Humanos, no que 

se refere a observancia da igualdade de protegao entre homens e mulheres, ainda 

mais quando se trata de mulheres violentadas em seus direitos fundamentals no 

seio familiar. 

' No Juizado Especial nao existe necessidade de inquerito policial, como 

ratifica Capez (2003, p. 534); 

A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrencia lavrara termo 
circunstanciado e o encaminhara imediatamente ao Juizado, com o autor do 
fato e a vitima, providenciando as requisigoes dos exames periciais 
necessarios. No lugar do inquerito elabora-se um relatorio sumario, 
contendo a identificagao das partes envolvidas, a mengao da infragao 
praticada, bem como todos os dados basicos e fundamentals que 
possibilitem a perfeita individualizagao dos fatos, a indicagao das provas, 
com o rol de testemunhas, quando houver. 

E neste momento que se pode perceber o quanto a lei e falha, ineficaz, 

lacunosa, pois a vit ima fica sem saber o que fazer, totalmente desamparada, se 

perguntando o que esta acontecendo, que justiga e essa que o seu agressor vai sair 

livre pela mesma porta que entrou e sem nenhuma grande consequencia. E diante 
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deste procedimento que nao pune os autores das violencias domesticas que se 

percebe que a legislagao brasileira nao inibe os reincidentes casos deste tipo de 

violencia contra as mulheres por que a propria lei e omissa branda. 

Freddey Lourengo Ruiz Costa (2006) aponta como um dos maiores desafios 

da democracia brasileira: 

Um dos maiores desafios da democracia brasileira e o de criar condigoes 
para que todos os cidadaos tenham efetivamente os mesmos diretos, as 
mesmas garantias e as mesmas oportunidades de participagao da 
construgao do pais. Tal desigualdade esta estampada nos dados socio-
economicos da sociedade brasileira, cujas consequencias levam a pratica 
da violencia domestica e outras violagoes aos direitos fundamentals. 

2.2 Analises Gerais da Lei 11.340/06 e a Atuagao do Poder Judiciario 

A nova legislagao cria mecanismos para coibir a violencia domestica e 

familiar contra a mulher, reforgando o Principio da Igualdade entre homens e 

mulheres, bem como visa garantir a mulher que sua dignidade seja preservada. 

Tendo como maior objetivo implementar agoes direcionadas a segmentos sociais, 

historicamente discriminados, como as mulheres, visando a corrigir desigualdades e 

a promover a inclusao social por meio de politicas publicas especif icas, dando a 

estes grupos um tratamento diferenciado que possibilite compensar as 

desvantagens sociais or iundas da situagao de discriminagao e exclusao a que foram 

expostas. 

Diante desse cenario, para que ocorra a efetivagao da equidade social e de 

genero, torna-se necessario conciliar o principio universalista da igualdade com o 

reconhecimento das necessidades especif icas de grupos historicamente excluidos e 

culturalmente discriminados. 

A Lei 11.340/06 veda a aplicagao do procedimento dos Juizados Especiais, 

quando se tratar de violencia domestica e familiar que tenha como resultado final 

lesao fisica para a vit ima. Tendo como objetivo a criagao de programas de 

recuperagao e reeducagao do agressor. 
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A estrutura familiar e algo complexo que precede o Direito e que este 

procura legislar no sentido de proteger esse inst i tute que e celula basica da 

sociedade. A familia e fonte de companheir ismo e afeto, com valorizagao de cada 

membra, para permitir o desenvolvimento da personalidade de todos. E na familia 

que se estrutura o sujeito e estabelecem-se as primeiras leis psiquicas. Quando 

estas se ausentam, faz-se necessario a lei juridica para sobrevivencia do proprio 

individuo e da sociedade. 

Chistine Ke le rde Lima Mendes, entende por Violencia: 

A violencia domestica e um fenomeno perverso que afeta mulheres, 
criangas e idosos com serias consequencias nao so para o seu pleno 
desenvolvimento, mas tambem comprometendo o exercicio da cidadania e 
dos direitos humanos. 

A violencia domestica e familiar constitui uma das formas de violacao aos 

direitos humanos. O artigo 1° da lei Maria da Penha cria mecanismo para coibir e 

prevenir a violencia domestica e familiar contra a mulher, definida como qualquer 

agao ou omissao baseada no genero que Ihe cause morte, lesao, sofrimento f isico, 

sexual ou psicologico e dano moral ou material. 

A referida norma visa a protegao das mulheres em relagao aos membros da 

sua comunidade familiar, formada por um vinculo de parentesco natural, civil, por 

afinidade ou afetividade. Asseguram maior protegao frente aqueles individuos que 

deveriam proporcionar a vit ima (mulher) um minimo de amor, respeito e dignidade, 

valores que devem estar presentes em qualquer entidade familiar. 

Mendes (2007, p.5): 

O Brasil que se quer e o Brasil de todos e para todos, sem exclusoes. No 
Brasil a violencia contra a mulher nao encontra limites de idade, condigao 
social, etnia e religiao, suas manifestagoes sao variadas e muitas 
encontram fortes raizes culturais. Um pais onde nao se tolere a violencia 
domestica. 
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A Lei 11.340/06 retira dos Juizados Especiais a competencia para julgar os 

crimes de violencia e determina a criacao dos Juizados de Violencia Domestica e 

Familiar contra a Mulher que, enquanto nao existirem, deverao ser substituidos 

pelas varas criminais. 

Com a vigencia da lei, so sera admitida a renuncia a representagao perante 

o Juiz, em audiencia especialmente designada com tal f inalidade, antes do 

recebimento da denuncia e ouvida o Ministerio Publico. No entanto a renuncia 

devera ocorrer antes do recebimento e nao do oferecimento da denuncia como 

previsto no Codigo de Processo Penal. 

A nova legislagao altera o Codigo Penal, uma vez que, possibilita a prisao 

em flagrante dos agressores e a possibil idade da decretagao da prisao preventiva. 

O leitor Antonio Batista Gongalves (2007), advogado e especialista em 

Direito, apoia a lei, reconhecendo que ela responde a uma situagao de descaso das 

autoridades brasileiras frente a questao da violencia domestica, descaso acobertado 

pela cultura de que em briga de marido e mulher nao se mete a colher. Lembrando 

que cabera a jurisprudencia e a doutrina produzirem material para supri-las, sob 

pena de se produzir um inadmissivel retrocesso. 

Para Mitra (2007), e importante tratar nao so o efeito do problema mais a 

causa. Ela sugere o tratamento do agressor como uma medida eficaz. Ela relata que 

a violencia caiu consideradamente na cidade de Samambaia (DF), porque la existe 

um nucleo com tratamento psicologico com os agressores. O tratamento faz parte da 

pena aplicada por Juizes aos homens. Mais cinco nucleos foram abertos em 

Brasil ia. 

Manoel Gongalves Ferreira Filho (2006, p.3) conclui que a primeira geragao 

seria a dos direitos de l iberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, 

assim, completaria o lema da Revolugao Francesa: l iberdade, igualdade e 

fraternidade. 

Ass im, os direitos humanos fundamentals podem ser entendidos como o 

conjunto de direitos e garantias do ser humano que tern por f inalidade basica o 

respeito a sua dignidade, por meio de protegao contra o arbitrio do poder estatal e o 

estabelecimento de condigoes minimas de vida e desenvolvimento da personalidade 

humana. 

Contudo, a lei e progressista inclusive em apontar a necessidade de 

promover estudos e pesquisas com a perspectiva de genero e raga/etnia 
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concernentes as causas, as consequencias e a frequencia da violencia domestica 

contra a mulher; de desenvolver campanhas educativas; de Capacitar as Policias 

Civil e Militar; de evidenciar o papel social dos meios de comunicagao em nao 

veicular valor que estereotipa ou legitima a violencia contra a mulher; de realgar a 

importancia de introduzir nos curriculos escolares conteudos relativos aos direitos 

humanos, a igualdade de genero e de raga/ etnia e ao problema da violencia 

domestica familiar contra a mulher. 

E minuciosa em definir, como medidas de preservagao da integridade fisica 

e psicologica da mulher agredida, o afastamento do local da agressao e ate do local 

do trabalho, sem perda do vinculo trabalhista por seis meses e, no caso da servidora 

publica, o direito de remover-se. 

Espera-se que a Lei Maria da Penha seja eficaz na luta contra essa dura 

realidade que e a violencia domestica, tornando-se assim um escudo contra esse 

tipo de violencia, criando cada vez mais mecanismos que venham a coibir e prevenir 

a violencia domestica e familiar. 

Andresa Wander ley de Gusmao Barbosa (2007) trata da violencia em foco: 

Vitimas constituem um poderoso clamor para a consciencia atual e debate 
publico e levam a analise da medida do nosso proprio sofrimento e do 
sofrimento dos outros. E tambem um escopo para o Movimento de Direitos 
Humanos. Tambem e sabido que as vitimas enquanto vitimizadas fazem 
parte do leque de necessitados do pais e acrescentam as estatisticas 
negativas da desigualdade do pais. 

Por tanto, toda e qualquer forma de violencia deve ser repudiada e 

f i rmemente combatida, independentemente se contra a mulher ou nao, contudo 

educagao e a chave para abrir as portas do futuro para o Brasil. Assim sendo, 

homens e mulheres precisam construir relagoes mais igualitarias. 

' Se nao houver uma mudanga de mental idade, de postura e de atitude para 

ler, compreender e aplicar a LMP, nao conseguira que seja um instrumento eficaz e 

transformador na forma de lidar com o problema como tern a proposta e a 

potencial idade de ser, pois nao adiantara so char as leis se nao buscar uma 

evolugao cultural. 

Barbosa (2007): 

UFCG-CAMPUS OE §ffl§A 
BIBLJOTEC A SITORIAL 
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Nao e a natureza a responsavel pelos padroes e limites sociais que 
determinam comportamentos agressivos aos homens e doceis e submissos 
das mulheres. Os costumes, a educacao e os meios de comunicagao tratam 
de criar e preservar estereotipos que reforgam a ideia de que o sexo 
masculino tern o poder de controlar os desejos, as opinioes e a liberdade de 
ir e vir das mulheres. 

No entanto, e necessario avaliar a viabil idade desta medida, no Brasil, a f im 

de garantir as mulheres que sofrem, diariamente, o "terror velado", a efetiva tutela do 

bem juridico. "integridade psicologica". 

A Lei 11.340/06 necessita ser aplicada em todos os seus termos, pois so 

assim estara dando o primeiro passo na luta contra a violencia 

Um dos avancos da nova lei e a previsao expressa de que a mulher deve 

estar acompanhada de um advogado em todos os atos processuais. Assim, havera 

informacao e consciencia dos atos praticados por ela ao longo do processo. 

Outras conquistas foram a reafirmacao dos direitos e garantias individuals da 

mulher no artigo 3°, bem como a protegao as mulheres agredidas por outra mulher 

(relagoes homossexuais previstas no artigo 5°, paragrafo unico). 

Conf irmada a pratica de violencia domestica e familiar contra a mulher, o 

Juiz podera de imediato determinar o afastamento da mulher do lar, (sem prejuizo 

de seus direitos na agao de separagao de corpos ou divorcio), proibir o agressor de 

aproximar-se da vit ima e/ou contato ate com os famil iares e testemunhas, proibir o 

agressor da posse e o poder de armas e a frequentar determinados lugares, 

restringir ou suspender visitas e ainda determinar os al imentos provisorios. 

O que causa estranheza e a referenda a Diretos Humanos da Mulher, porem 

nao que os homens nao tenham direitos ou que sejam menos humanos do que as 

mulheres. A questao e que para as mulheres serem respeitadas foi preciso elaborar 

uma lei que puna seu agressor e faca cessar a violencia. 

Foi preciso a criagao de uma lei para afirmar que a mulher tern o direito de 

ser respeitada pelo marido, pai, irmao, dentro de sua propria casa. Dando a mesma 

o seu direito de ir e vir e como um ser pensante e capaz, poder fazer as suas 

proprias escolhas sem estar sujeita a submissao alheia a sua vontade, so assim 

conseguira a tao sonhada l iberdade. 
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Vale ressaltar que, a lei nao foi editada exclusivamente para resguardar os 

direitos das mulheres, resguardar sim os direitos de qualquer ser humano que sofra 

violencia domestica ou familiar, tanto homens quanto mulheres. 

O escopo da lei e a formacao e conscientizacao do agressor numa nitida 

consciencia que o legado de agressao somente deixara de existir com o transcurso 

do proprio tempo. Sem, contudo, se fazer ausente, pois preve a implementacao de 

disciplinas curriculares de Direitos Humanos e de combate a violencia domestica. 

Contudo, enquanto nao forem criados os Juizados proprios ou que os Juizados 

Especiais Civeis e Criminais mudem sua nomenclatura para Juizados Especiais e de 

Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher. 

Diante de toda essa problematica que e a violencia domestica e familiar, 

desprezar os progressos que a lei contem e admitir um retrocesso que a mulher nao 

pode iadmitir muito menos os operadores do direito. Este e um novo comeco e a 

maior conquista sera da mulher, por ter a sua integridade protegida. 



CAPiTULO 3 A B O R A D G E M SOBRE A EFICACIA DOS PROCEDIMENTOS 
JUDICIAIS PREVISTOS NA LEI 11.340/06. 

A lei trouxe significativos avancos no ordenamento juridico brasileiro, ao 

garantir a mulher uma assistencia eficaz frente a violencia por ela sofrida. So quando 

existe o conflito e que o Poder Publico intervem na sociedade com a finalidade de 

regulamentar conduta socialmente reprovavel. 

Ass im, norma sem sancao e ineficaz e sancao sem regra e abuso. Um dos 

principios mais importantes e o da igualdade, ou seja, todos sao iguais perante a lei 

(artigo 5°, caput, da CF), essa igualdade nao e absoluta, e uma igualdade formal-

legal. Pretende-se, com isso, transforma-la numa igualdade material-real, na exata 

medida da sua desigualdade. 

A protegao da mulher e um dos objetivos a ser alcangado pelo Poder 

Publico. Pretende-se char com esta nova lei um subsistema juridico para a protegao 

da mulher-vit ima de violencia domestica. Com o advento da mesma, nao mais 

prevalece a velha - maxima: Que a violencia domestica e problema da familia e tern 

que ser resolvido dentro de casa. 

I O bem juridico protegido nao e so a mulher que sofre todo e qualquer tipo de 

violencia domestica ou familiar, mas especialmente a famil ia, ou seja, a relagao 

familiar. Pretende-se proteger, por via reflexa, os fi lhos e tambem o marido. 

Pretende-se ainda fazer com que, o agressor reintegre-se no seio familiar, dando-lhe 

as oportunidades adequadas e procurando reeduca-lo para reintegra-lo de volta ao 

seio familiar. 

Como diz Edson Miguel da Silva Jr. (2007, p.69): 

Alias, apos 10 anos de vigencia da Lei 9.099/95, a pratica mostrou que o 
modelo consensual, com a inadequada aplicacao de " cestas basicas ", 
estava contribuindo - por omissao- para a manutengao da violencia de 
genero que condena 17% das mulheres brasileiras a sofrerem caladas e 
desamparadas a violacao dos seus direitos humanos. 

Nao se pretende exclui-lo, descarta-lo ou substitui-lo por outro. Mas, sim, 

inclui-lo novamente no seio social e proporcionar-lhe os meios necessarios para a 



I 

37 

sua reinsergao. A lei Maria da Penha tern a fungao de proteger a entidade familiar 

como um todo, apresentado instrumentos programaticos que deverao ser 

implementados gradativamente com o objetivo de fazer com que a familia possa se 

tornar harmoniosa com a presenga do pai e do marido - outrora agressor. 

3.1 Incumbencias do Poder Publico 

Incumbe ao Poder Publico (Uniao, Estado, Distrito Federal e Municipio) 

instituir politicas publicas tendentes a coibir a violencia domestica e familiar contra a 

mulher (artigo. 8°). A lei instituiu um programa de assistencia a mulher, abrangendo 

a participagao articuladas dos Poderes Publicos (Poder Judiciario, Ministerio Publico, 

Defensoria Publica, Equipe Multidisciplinar e etc.), da famil ia, da sociedade e das 

Organizagoes das Nagoes Unidas. 

Ao Poder Publico compete, a implantagao efetiva da politica publica que visa 

coibir a violencia domestica e familiar, facil itando a integragao operacional do Poder 

Judiciario, do Ministerio Publico e da Defensoria Publica com as areas de seguranga 

publica, assistencia social, saude, educagao, trabalho e habitagao, celebrando-se 

convenios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promogao de 

parceria entre eles e tambem com entidades nao-governamentais. 

Essa integragao deve proporcionar condigoes para promogoes de estudos e 

pesquisas, estatisticas e outras informagoes sociologicas, as varias etnias com a 

finalidade de analisar a violencia domestica para a sistematizagao de dados, 

divulgando-os pelos meios de comunicagao os valores eticos e sociais da pessoa e 

da familia como preceitua o ordenamento constitucional. 

Deve, ainda, o Poder Publico capacitar pessoas voluntarias para a 

divulgagao nas escolas de campanhas educativas de prevengao da violencia 

domestica e familiar contra a mulher, bem como funcionarios publicos, policias civis 

e militares, guarda municipal e corpo de bombeiros que tenham a responsabil idade 

no atendimento da mulher. 

E tambem de competencia do Poder Publico proporcionar assistencia a 

mulher, devendo dar prioridade no seu atendimento, quando o Juiz assim 

determinar, f ixando prazo certo, para a inclusao da mulher em situagao de violencia 
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domestica no cadastro de programas assistenciais do governo federal , estadual e 

municipal, v isando a protegao de sua integridade fisica e psicologica. 

I Deste modo, cabe nao so ao Poder Publico, mas tambem a famil ia e a 

sociedade char condigoes necessarias para o efetivo exercicio dos direitos contidos 

na lei. Todo o programa de atendimento a mulher previsto na Lei 11.340/06 devera 

ser gradativamente implementado pelo Poder Publico competente e oportunamente 

regulamentado para permitir ao Poder Judiciario dar cumprimento efetivo as 

diretrizes e os objetivos ali estabelecidos. 

3.2 Procedimentos Civeis e Criminais 

Havendo a ocorrencia de um crime proveniente de violencia domestica e 

familiar contra a mulher, a notitia criminis devera ser levada ao conhecimento da 

autoripade policial pela mulher para a lavratura do boletim de ocorrencia. 

A autoridade policial, apos colher o depoimento da mulher, devera tambem 

tomar a sua representagao. Apos a produgao das provas necessarias, o delegado de 

policia remetera o expediente ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessao 

das medidas protetivas de urgencia. O juiz devera decidir sobre a concessao das 

medidas sem a necessidade de audiencia das partes e da manifestagao do 

Ministerio Publico, dando-lhe ciencia em seguida. 

Trata-se de um procedimento administrativo preliminar que devera ser 

remetido ao juiz para a concessao ou nao das medidas de urgencia. Concedidas tais 

medidas, os autos permanecerao em cartorio ate a vinda do inquerito policial 

concluido, apresentando-os em seguida. Caso contrario, o juiz podera designar 

audiencia preliminar de justif icagao para a oitiva das partes e, eventualmente, colher 

a desistencia da representagao apresentada pela vit ima na delegacia de policia ou 

simplesmente manifestar seu desinteresse em representar contra o autor ou autora 

do fato. 

E importante ressaltar que, a Lei 11.340/06 nao transformou o Juizado de 

Violencia Domestica e Familiar contra a mulher em Varas de Famil ia. Ao reves, 

permitiu que o juiz criminal pudesse conceder certas medidas, em carater de 

urgencia, de natureza civel, tao somente. 
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A lei ampliou a competencia do Juizado de Violencia Domestica e Familiar 

contra a Mulher somente para a concessao das medidas de urgencia. Onde 

cessadas tais medidas, prossegue-se o inquerito policial, o qual podera, inclusive, 

ser arquivado. Nesse caso, perdem-se os efeitos das medidas eventualmente 

concedidas. 

Portanto, a lei procura viabilizar as necessidades imediatas da mulher-vit ima 

de violencia domestica e familiar, dando-se prioridade no cumprimento das medidas 

de urpencia e permitir a aplicagao eficaz das penalidades socio-educativas ao 

agressor. 

A lei garante o direito de preferencia, nas varas criminais, para os processos 

e o ju lgamento das causas decorrentes d violencia domestica e familiar contra a 

mulher. 

A lei ampliou o rol das medidas elencadas no Codigo de Processo Penal 

para garantir a execucao das medidas protetivas, quando passou a permitir a prisao 

preventiva do agressor. Ass im, a prisao do agressor podera ser decretada a 

qualquer momento do inquerito policial ou na instrucao criminal, de oficio, a 

requerimento do Ministerio Publico ou mediante representagao da autoridade 

policial. 

A ofendida devera ser intimada ou notificada sem prejuizo da intimacao do 

seu advogado, de todos os atos processuais, especialmente da prisao do agressor 

ou da sua saida. Isso e necessario para que, a ofendida possa se precaver de 

eventuais atos violentos do agressor. Trata-se de uma exigencia da vit ima que 

comumente tern reclamado a falta de informacao no tocante ao andamento do 

processo. 

Nao sera mais possivel permitir que a ofendida entregue pessoalmente 

intimagoes ou notificagoes ao agressor. Buscando, preservar a vit ima de supostas 

agressoes que possam originar-se da ira do agressor, quando tomar conhecimento 

da queixa contra a sua pessoa feita pela vit ima. 

Sendo, o Ministerio Publico parte nas causas criminais, a lei ampliou a 

responsabil idade do orgao ministerial na esfera administrativa. Assim, ao atender a 

ofendida em seu gabinete, o Promotor de Justiga podera tambem requisitar forga 

policial para fazer cumprir as medidas, alem daquelas arroladas na lei, ou quaisquer 

outras que reputar importante para atender as necessidades da ofendida. 
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A lei busca dar a mulher um tratamento diferenciado (humanizado) por parte 

de todos aqueles que atuarem em seu favor especialmente os funcionarios publicos. 

Sera garantida a mulher vit ima dessa violencia, o acesso aos servicos da Defensoria 

Publica e de Assistencia Judiciaria Gratuita, em sede policial ou judicial. Devendo ter 

o acompanhamento de um advogado em todos os atos processuais civeis ou 

criminais relacionados a violencia domestica ou familiar contra a mulher. 

Edson Miguel da Silva Jr. (2007, p. 70), faz referenda a politica de 

compensagao: "Politica compensatoria de discriminacao que visa compensar 

membros de grupos sociais atingidos pelos mecanismos de exclusao social, 

capazes de Ihes tirar a equidade no acesso as oportunidades". 

A legislagao ao afirmar a diferenga, discriminando-a posit ivamente, isto e, ao 

tratar os diferentes, diferentemente, na medida das suas diferengas, promove 

concretamente a igualdade na sociedade, em homenagem ao principio 

constitucional da isonomia. 

3.3 Juizados de violencia domestica e familiar contra a mulher 

O Juizado de Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher podera char 

equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais 

especial izados nas areas psicossocial, juridica e de saude com o objetivo de dar 

assistencia a ofendida e seus famil iares e fornecer subsidios, por escrito, ao juiz, ao 

Ministerio Publico por meio de pareceres e laudos. 

O Poder Publico devera se apressar em char a equipe multidisciplinar com a 

finalidade de atender os objetivos a Lei 11.340/06, reservando recursos necessarios 

em seu orgamento para a manutengao dessa equipe sob pena de se tornar letra 

morta. 

O Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, atraves da Resolugao n°. 

286, de 04 de outubro de 2006, transformou as Varas Criminais dos Foros Regionais 

da Capital em Varas Criminais e dos Juizados de Violencia Domestica e Familiar 

contra a mulher e a 39 Varas Criminais de Foro Central com atribuigoes na esfera 

civel e criminal decorrentes de praticas de violencia domestica e familiar contra a 

mulher, nos termos do Titulo IV e da legislagao pertinente. 
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A lei nao vai resolver outros problemas de cunho social e cultural, mas e o 

primeiro passo pela luta de um convivio harmonioso para com os seus famil iares, 

dando-lhe a seguranca de que o Poder Publico Ihe atendera quando forem 

solicitadas as medidas nela contidas. 

Ressalva Edison Miguel da Silva Jr. (2007, p. 70), que: 

I 

uma manifestacao de relagao de poder historicamente desigual entre 
homens e mulheres que conduziram a dominacao e a discriminagao contra 
as mulheres pelos homens e impedem o pleno avanco das mulheres. 
(Declaracao sobre a Eliminacao da Violencia Contra as Mulheres). 

Contudo, o combate a violencia contra a mulher depende, 

fundamentalmente, de amplas medidas sociais e profundas mudangas estruturais da 

sociedade. A nova lei acena nessa direcao. E necessario que, o Poder Publico e a 

propria sociedade concret izem as almejadas mudangas necessarias para que se 

possa edificar uma sociedade mais justa para todos, independentemente do genero. 

O carater simbolico das novas medidas penais da Lei 11.340/06 nao tera sido em 

vao, e sim tera incentivado ideologicamente medidas efetivas para a solugao do 

grave'problema da discriminagao conta a mulher. 

Assim sendo, a interpretagao da lei deve se pautar pelos fins sociais e pelas 

peculiaridades pelas quais ela foi criada (artigo. 4°), buscando dar uma protegao 

melhor a mulher-vit ima dessa violencia e, consequentemente, a ent idade familiar. 

Deve-se procurar aplicar a lei sem, contudo, desrespeitar os principios fundamentals 

e.o ordenamento juridico como um todo. 

As inovagoes trazidas pela Lei 11.340/06 ao tempo em que preve meios de 

prevengao e repressao de violencia domestica e familiar contra a mulher, buscando 

conscientizar a sociedade brasileira no sentido de que nao mais deve haver 

discriminagao da mulher; que a mulher, independente de sua condigao social, 

religiosa, economica, cultural deve ser garantido, em pe de igualdade, todos os 

preceitos contidos no artigo 5° da Constituigao Federal. 

Para que se obtenha um resultado positivo e necessario que se util izem os 

meiosi de comunicagao para atingir a sociedade em massa. A midia informativa 

desempenha um papel fundamental na divulgagao de fatos, modelos, normas de 
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conduta e forma de pensamento, possuindo um extraordinario potencial como 

formadora de opiniao. 

Por isso, e essencial a contribuicao da imprensa, para provocar mudangas 

na sociedade brasileira em relacao a violencia contra a mulher sao fundamentals as 

reportagens a respeito do assunto e tambem sobre as formas de prevenir e 

combater esse grave problema. 

Todo caso de violencia domestica contra a mulher passa a ser considerado 

crime, todo registro de agressao vai gerar um inquerito policial, que sera remetido ao 

Ministerio Publico. O julgamento sera realizado nos Juizados Especial izados de 

Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher ou, enquanto estes nao forem 

criados, nas Varas Criminais. 

1 As autoridades policiais e operadores do direito tambem se preparam para a 

aplicagao da nova lei. Mais de 700 policiais, defensores publicos e delegadas da 

mulher participaram da videoconferencia de ambito nacional, promovida pela 

Secretaria Especial de Polit icas para as Mulheres (SPM) para discutir a aplicagao da 

lei Maria da Penha, no dia 19 de setembro. 

A lem disso, para que os policiais se capacitem quanto aos novos 

procedimentos, a SPM e a Secretaria Nacional de Seguranga Publica, do Ministerio 

da Justiga, tambem trabalham na elaboragao de um curso a distancia para policiais 

e curso de curta duragao, com aulas presenciais, para as delegadas da mulher, em 

cada uma das cinco regioes brasileiras. 

O Governo Federal, por meio da Secretaria Especial de Polit icas para as 

Mulheres (SPM), coordena um piano de agao com uma ampla campanha de 

divulgagao da Lei Maria da Penha, alem de agoes de capacitagao a distancia de 

profissionais de seguranga publica e operadores do direito. A ministra Nilcea Freire 

(2007), da SPM, ja iniciou entendimentos junto aos Tribunals de Justiga de cada 

Estado, para a criagao dos novos Juizados. Tambem estao previstas audiencias 

com o Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiga, Superior Tribunal 

de Justiga, Colegio de Presidentes dos Tribunais de Justiga, e a OAB Nacional. 

3.4 Quadro comparativo existente entre as leis 9.099/95 e a 11.340/06 
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Confira abaixo o que muda nos procedimentos policiais e judiciais com a Lei Maria 

da Penha: 

Lei 9.099/95 - Jec r im A u t o r i d a d e 
Pol ic ia l 

Lei 11.340/06 - LDV A u t o r i d a d e Pol ic ia l 

Nos crimes de ameaga ou lesao 
corporal leve, bastava o agressor se 
comprometer a aparecer no juizado 
para nao ser preso. 

Permite a autoridade policial prender o 
agressor em flagrante sempre, que houver 
qualquer das formas de violencia 
domestica contra a mulher. 

A autoridade policial que tomasse 
conhecimento do crime deveria registrar 
o termo circunstanciado de ocorrencia 
(TCO) - resumo dos fatos baseados 
somente do relato da vit ima - sem 
instaurar inquerito policial. 

A autoridade policial registra o boletim de 
ocorrencia e instaura o inquerito policial 
(composto pelos depoimentos da vit ima, 
do agressor, das testemunhas e de 
provas documentais e periciais). 

A autoridade policial remetia o termo 
circunstanciado de ocorrencia (TCO) -
resumo dos fatos baseados somente no 
relato das vit imas - ao Juizado Especial 
Criminal. 

A autoridade policial remete o inquerito 
policial (composto pelos depoimentos da 
vit ima, do agressor, das testemunhas e de 
provas documentais e periciais). 

A autoridade policial nao podia solicitar 
ao juiz a medida cautelar de 
afastamento do agressor do lar. 

1 

A autoridade policial pode requerer ao 
juiz, em 48 h, que seja consedida diversas 
medidas protetivas de urgencia para a 
mulher em situagao de violencia. 

A autoridade policial nao podia requere 
a prisao preventiva do agressor. 

A autoridade policial solicita ao juizado a 
decretagao da prisao preventiva com base 
na nova lei que autera o Codigo Penal. 

P r o c e d i m e n t o Jud i c ia l P r o c e d i m e n t o Jud i c ia l 
0 juiz so podia determinar o 
afastamento do agressor do lar. 

0 juiz podera conceder no prazo de 48 h, 
medidas protetivas de urgencia 
(suspensao do porte de armas do 
agressor, afastamento do agressor do lar, 
distanciamento da vit ima, dentre outras), 
dependendo da situagao. 

0 juiz marcava audiencia de conciliagao 
para tratar somente da questao 
criminal. 

0 juizado de violencia domestica e familiar 
contra a mulher tera competencia para 
apreciar o crime e os casos que envolvem 
questoes de familiar (pensao, separagao, 
guarda de fi lhos, etc.). 

Quadro 1 
Fonte: Nilcea Freire (2007). 

3.5 Analises sobre a eficacia dos procedimentos previstos na lei 11.340/06 
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Considerando a justiga criminal um subsistema do sistema penal, os 

Juizados Especiais Criminais representam um novo modelo de justiga criminal, de 

natureza antes de tudo consensual, cuja f inalidade maior e principal e buscar 

solugoes pacif icadoras, rapidas e eficazes que atendem aos interesses dos 

direitamente envolvidos no conflito- agente vit ima e sociedade. 

Mas, para que realmente acontegam uma renovagao construtiva, as medidas 

a serem tomadas devem estar compromet idas, com a pacificagao da situagao 

confl i tuosa, almejada pela vit ima, pela sociedade. Podendo ocorrer tambem na 

esfera judicial, desde que os agentes de controle que promovem a aplicagao efetiva 

da lei ftenham em mira buscar solugoes para o conflito, mais que para o processo. 

Porem, enquanto nao estruturados os Juizados de Violencia Domestica e 

Familiar contra a mulher, as varas criminais acumularao as competencias civel e 

criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da pratica de violencia 

domestica e familiar contra a mulher. 

Tendo grande importancia a previsao do direito de preferencia, nas varas 

criminais, para o processo e o ju lgamento das causas de violencia contra a mulher. 

O legislador na elaboragao da lei reforgou o poder do juiz como intermediador dos 

interesses da vit ima, bem como proteger a mulher da violencia domestica e familiar. 

Trata-se de um poder geral instituido ao juiz na protegao da mulher vit ima de 

violencia domestica, dando ao mesmo o direito de tomar providencias ex officio, 

observando sempre o Principio da Proporcionalidade. 

Deve-se cobrar e lutar pelas criagoes dos Juizados de Violencia Domestica e 

Familiar, a f im de oferecer atendimento humanizado as vit imas e tratamento aos 

agressores, rompendo, assim, com o nefasto ciclo da violencia. 

O objetivo dos Juizados Especiais e conceder um amparo juridico, social, e 

psicologico as pessoas vit imizadas, e preciso modificar essa realidade, fazendo com 

que as vit imas desse tipo de violencia possam ter um tratamento digno de seu valor 

na justiga criminal, satisfazendo suas pretensoes e sua concepgao de justiga. 

Contudo, a igualdade e um valor que deve orientar a construgao da 

sociedade humana que se quer aberta, plural, igualitaria e democrat ica. Portanto, 

nao sera facil cumprir todas as normas trazidas pela nova legislagao, que 

prescrevem agoes governamentais verdadeiramente transformadoras da realidade 

socioeconomica brasileira. 
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Faz-se necessario, uma luta diaria para eliminar a violencia domestica contra 

a mulher, pois este tipo de violencia nao e um ponto isolado na historia, mas sim 

fruto de um processo cultural da sociedade moderna e que a cada dia vem 

crescendo assustadoramente e de maneira desregrada. 

Ja foram criados em alguns Estados os Juizados Especiais: 

O Tribunal de Justiga de Santa Catarina inaugura tres novos Juizados de 

Violencia Domestica, localizados em Florianopolis, Tubarao e Chapeco. Em Mato 

Grosso, outros dois serao inaugurados no Forum de Cuiaba. No Para, mais um. No 

Rio de Janeiro, Todos os Juizados Especiais Criminais foram transformados em 

Juizados de Violencia Domestica contra a Mulher, acumulando, temporar iamente, as 

duas competencias. 

No Distrito Federal, o Conselho Administrative do Tribunal de Justiga 

anunciou a transformagao da 2 a Vara de Delitos de Transito de Brasilia em Juizados 

Especiais ganharao competencia civel e criminal para julgar os cr imes de violencia 

contra a mulher: quatro em Campo Grande, dois em Dourados, um em Tres Lagoas 

e um em Corumba. 

Na Assembleia Legislativa do Ceara, tramita desde 23 de agosto, uma 

mensagem do Tribunal de Justiga para a criagao da primeira Vara de Delitos contra 

a Mulher, em Fortaleza. Em Goias e Pernambuco, a proposta de criagao dos 

Juizados de Violencia Domestica sera avaliada pelo Tribunal de Justiga - instancia 

que reune todos os desembargadores do Estado, nos proximos dias. Uma vez 

aprovada a proposta segue para votagao nas respectivas Assembleias Legislativas. 

Em Tocantins, reuniao do Pleno do TJ (03/10) decidira a criagao do Juizado 

de Violencia Domestica, que ja conta com orgamento e proposta de titular. Sera em 

Palmas, capital. No Rio Grande do Sul, a mesma decisao sera apreciada pelo 

Conselho da Magistratura, na sua proxima reuniao (26/09). Em Minas Gerais, foi 

criada uma comissao interna para elaboragao a ser levada ao Pleno. As informagoes 

acima fazem parte de um levantamento preliminar feito pela assessoria de 
i 

comunicagao da Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres (SPM). 

Deve-se cobrar e lutar pelas criagoes dos Juizados de Violencia Domestica e 

Familiar, a f im de oferecer atendimento humanizado as vit imas e tratamento aos 

agressores, rompendo, assim, com o nefasto ciclo da violencia. 

A eficacia da lei Maria Penha depende da atuagao do Poder Publico em 

implementar as normas de cunho programatico da Lei 11.340/06. A edigao desta lei 
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e um marco na historia da violencia domestica no Brasil, Contudo e necessario que 

o Poder Publico esteja a frente a problematica da violencia de genero e domestica, 

buscando assim combater a violencia. 
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C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

Com a elaboragao desta pesquisa cientifica verif icou-se a problematica da 

violencia domestica sendo apontado que tal ato e pouco punido pelo ordenamento 

juridico patrio. Com a analise de dados estatisticos foi apontado que a chance de 

uma mulher sofrer algum tipo de agressao pelo companheiro e muito maior do que 

por parte de um desconhecido. Observou-se que, este ato e pouco denunciado por 

parte das mulheres, pois as mesmas sentem-se amedrontadas pelos seus 

agressores. 

Antes da lei 11.340/06, constatou-se que, a maioria dos crimes praticados 

com violencia contra as mulheres no ambito familiar era de competencia dos 

Juizados Especiais Criminais onde os agressores eram beneficiados com as 

medidas despenal izadoras da lei 9.099/95, o que gerava certo sentimento de 

impunidade no seio social. Este fato contribuia e muito para a reincidencia na pratica 

de tais crimes. 

Concebe-se que, a violencia domestica e um atentado contra os direitos 

humanos e por esse fato merece seria punigao, e esta nao pode se dar por meio de 

condenagoes a pagamento de cestas basicas ou de prestagao de servigos a 

comunidade. Levando em consideragao este ato bem como o clamor social surgiu a 

lei 11.340/06, a qual trouxe varias medidas e punigoes severas ao agente que 

pratica estas condutas. 

A primeira inovagao que esta legislagao trouxe foi a previsao da nao 

aplicabil idade das medidas despenal izadoras conforme o seu artigo 4 1 . A vit ima 

somente podera desistir da sua representagao se tal ato ocorrer perante o juiz em 

uma audiencia onde o orgao ministerial deve estar presente por forga do seu artigo 

16. 

Alem disso, a referida legislagao preve a prisao em flagrante e a prisao 

preventiva, e, nos casos em que o agressor for posto em liberdade a vit ima devera 

ser comunicada para se precaver de uma possivel represalia por parte daquele. 

Com isso, constata que a lei foi severa para o agressor, portanto, somente tera 

incidencia para os crimes praticados apos a sua vigencia. 

Trouxe tambem a possibil idade da criagao dos Juizados Especializados 

nesta materia com o intuito de fornecer um tratamento mais humanitario a mulher 
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vit ima deste crime tao praticado no Brasil. Percebe-se que, a referida norma pode 

ser considerada um subsistema que visa proteger a vit ima deste ato. 

A lei tambem ampliou o conceito de famil ia, abrangendo tambem a 

possibil idade deste crime ser praticado por outra mulher naquelas situacoes em que 

ha a existencia de uma relacao homoafetiva. 

Observou-se que, todas essas inovagoes trazidas pela nova legislagao ao 

mesmo tempo em que preve meios de prevengao e repressao de violencia 

domestica e familiar contra a mulher, busca tambem conscientizar a sociedade 

brasileira no sentido de nao poder mais haver discriminagao contra a mulher. 

A lei Maria da Penha necessita ser aplicada em todos os seus termos, pois 

so assim estara sendo dado o primeiro passo para a luta contra este t ipo de 

violencia. 

Verif icou-se, com a realizagao desta pesquisa, que e necessaria uma 

revolugao cultural da sociedade e dos legisladores pathos para que a mulher, vit ima 

deste ato, possa ter direito a uma vida mais digna e com menos sofrimento, 

deixando de ser um problema meramente pessoal e familiar. Esse e um assunto que 

precisa extrapolar os limites da casa e assumir o seu espago na esfera publica. 

Diante do exposto, conclui-se que, as inovagoes operadas pela referida 

norma foram positivas para o combate deste mal que assola o pais, mas que ainda 

nao e eficaz como almeja o legislador, pois depende de polit icas publicas por parte 

do Poder Publico, as quais ainda nao foram implementadas. Por isso, tais normas 

sao programaticas dependendo de condutas a serem praticadas pelo ente estatal. 
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