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RESUMO: Por quatro séculos a única função social das mulheres era voltada apenas 

a reprodução da maternidade. A legislação portuguesa trazida para o Brasil que 

vigorou até a publicação do Código Civil em 1916 tinha a mulher como incapaz de 

praticar os atos da vida civil por considerar o sexo feminino como sinônimo de 

“fraqueza de entendimento”, sendo que esse status poderia ser suprido em razão de 

casamento onde seu marido passava a ser seu representante legal. Para além do 

machismo enraizado socialmente, bem como, a força do patriarcado, a violência 

contra a mulher em razão de gênero está diretamente correlacionada a demais 

marcadores de desigualdade. Apenas no século 19 que o árduo caminho pela luta de 

garantias fundamentais e proteção da dignidade humana das mulheres começou a 

ser traçado, sendo que tomou força no contexto internacional da Organização dos 

Estados Americanos, onde surgiu a Convenção Interamericana com intuito de prevenir 

e erradicar a violência contra a mulher, sendo a partir deste marco que o Brasil passou 

a dispor sobre legislação específica aplicada aos casos concretos. Nesta perspectiva, 

o presente artigo objetiva uma análise história da legislação, bem como dos avanços 

sociais que corroboraram para o progresso no âmbito do direito, tendo como base a 

lei 11.340/2006 e analisar a ineficácia das políticas públicas adotadas pelo Estado no 

que diz respeito ao amparo das vítimas de violência doméstica.       

 

 

Palavras-chave: Violência contra a mulher – Lei Maria da Penha – Políticas Públicas 

– Medidas Protetivas - Direito. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O escopo do presente artigo é demonstrar as diferentes modalidades de violência que 

estão inseridas na sociedade de modo prático, e vivenciado pelas famílias. Busca-se 

a apresentação do tema de violência contra a mulher embasado na legislação, de 

modo que se consiga distinguir os diferentes tipos existentes.  

 

O intuito é apresentar os conhecimentos das formas impetuosas inerentes à mulher 

em consonância à Lei 11.340/06, que dispõe de mecanismos que previnem e coíbem 

à violência doméstica e familiar em conjunto com a aplicabilidade da Constituição 

Federal, de modo que o romantismo sobre a violência presente nas entidades 

familiares, seja inibido.  

 

Sabe-se que existe e com grande prática, a violência contra a mulher. No entanto, não 

há uma profundidade nas modalidades existentes. Dessa forma, não se conhece a 

totalidade das agressões, limitando-se apenas as mais faladas pelos meios de 

comunicação somados aos conhecimentos básicos. Diante da falta de conhecimento 

acerca do assunto, o artigo tem por finalidade promover o afinco de forma 

contextualizada das modalidades presentes na legislação, sendo elas, violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral.  

 



4 
 

Ainda que se tenha a noção de uma sociedade evoluída, alguns pensamentos e ações 

da antiguidade se perpetuam e a ideia de que a mulher saiu de sexo frágil para um 

elemento de força, assusta alguns e pode significar fraqueza para outros.  

 

Como meio de obtenção de vantagem, o sexo considerado o mais forte procura meios 

que possam diminuir e menosprezar quem considera mais influenciável e um alvo 

fácil. Com esse ideal instaurado, surge o cenário da violência contra a mulher, pois o 

pensamento que se paira é que esse é o sinal de fraqueza e que a mulher é um mero 

instrumento de procriação, e sua serventia é para cuidar dos afazeres de casa e dos 

filhos, uma vez que o mantenedor é o homem da casa, e detém mais poderes.  

 

Desse modo, se faz necessário que seja avaliado de forma plena e eficaz, à luz da 

legislação específica, sendo ela a Lei 11.340/06, os meios em que a violência pode 

ser instaurada, quais são as garantias oferecidas as vítimas que sofrem dessa ação e 

o que o Estado faz diante das denúncias, bem como na aplicação de medidas de 

combate e prevenção. 

 

A vasta indagação aqui apresentada de modo a analisar é “Como as políticas públicas 

estatais podem reduzir a violência contra e mulher em seu âmbito familiar”. A violência 

contra a mulher perpassa séculos, de gerações para gerações, não é um fato novo no 

meio da sociedade, podendo ser vista desde a antiguidade, conforme mencionado.  

 

Sendo uma situação continuada desde os primórdios, assusta a ideia de que as 

modalidades se desprendam e não ocorra a diminuição de recorrência, possuindo, 

portanto, efeito contrário.  O que é considerado recente em relação à conduta que 

vem sendo aplicada durante anos, é a preocupação em sanar tal violência como uma 

condição necessária para a evolução da sociedade como um todo, com a 

judicialização e criminalização deste ato. 
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2 OBJETO DO DIREITO PENAL E DIGNIDADE DA MULHER COMO 

BEM JURÍDICO MATERIALMENTE TÍPICO  

 

 

Tratar de direito penal, mesmo que inconsciente, trata-se de violência e punibilidade. 

No âmbito da violência contra a mulher, não se faz diferente, uma vez que de alguma 

forma, pratica-se a violência e há a necessidade de uma ação que se faça punir o 

praticante. O delito cometido não se caracteriza somente em determinados grupos de 

pessoas e sociedades específicas. Qualquer meio em que se tenha seres humanos, 

se sujeita ao cometimento de delitos.  

 

Para que se tenha a punibilidade das infrações praticadas, há a necessidade de se 

ter uma matéria que interliguem a ação e a consequência. Nesse pensamento, surge 

o Direito Penal, que para Frederico Marques (Página 11, Volume I, 1954), “é o 

conjunto de normas que ligam ao crime, como fato, a pena como consequência, e 

disciplinam também as relações jurídicas daí derivadas, para estabelecer a 

aplicabilidade de medidas de segurança e a tutela do direito de liberdade em face do 

poder de punir do Estado”.  

 

Destarte, o direito penal possuí a função de garantia de uma sociedade onde há 

convívio e que gere desenvolvimento e segurança de que os bens jurídicos, serão de 

fato, protegidos, uma vez que são de suma importância, e por outro lado, também 

permite que ocorra a reafirmação dos valores que outrora se desviaram da índole dos 

que de alguma forma, praticaram delitos. 

 

Com o sistema político instaurado pela Constituição Federal de 1988, observa-se que 

o Direito Penal se associa ao Estado Democrático de Direito, onde há o respeito aos 

princípios contidos, garantias e limites que foram reconhecidos na Carta Magna. 

Portanto, o Direito Penal sujeita-se à legislação maior, uma vez que busca formas e 

meios para que o convívio seja feito de forma pacífica, equilibrada, e agradável para 

todos, exercendo o direito de punir, e respeitando os interesses de toda a sociedade, 

sobretudo os bens jurídicos fundamentais.  
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Modernamente, o bem jurídico é conceituado com base na função crítica, uma vez 

que pode ser associado ao cumprimento de leis penais especiais, onde há a 

orientação de como seguir e fazer, bem como até que ponto se pode punir. No entanto, 

também terá serventia de norte, pois funciona como um ponto de encontro da 

fundamentação somada a criação de tipos penais e a formulação. É sabido que o 

processo de bem jurídico pode ser associado a correntes que possuem significados 

opostos, portanto, para cada uma delas, o bem jurídico será representado por 

características diferentes.  

 

Embora se tenham pensamentos contrários, é evidente que o bem jurídico está 

associado ao Estado Democrático de Direito, onde as normas penais servem para 

delimitar a atuação, assegurar que os cidadãos vivam em uma sociedade justa, 

igualitária, pacífica, e que respeite os direitos humanos.  

 

A partir do momento que esse respeito não passa a existir, e as condições de vivência 

não estão sendo condizentes ao Estado Democrático de Direito, se faz necessário a 

intervenção do Estado, onde ocorrerá a garantia no âmbito penal de que se faça valer 

a Lei.  

 

No tocante à Lei Maria da Penha, o bem jurídico tutelado trata-se do direito à vida, à 

honra, à dignidade, dentre outros direitos que são inerentes à pessoa humana. 

Embora muito se fale sobre a preservação do bem jurídico, é notório a contradição se 

comparado aos dados relativos ao desenvolvimento das sanções aplicadas em 

decorrência da Lei.  

 

A ideia de igualdade somada a liberdade, pregada durante o período absolutista, 

trouxeram a imagem de um direito penal mais abrangente, com um teor de crueldade 

menos diferente do que se estava acostumado. Nesse momento, surgiram muitos 

princípios que influenciaram e passara a integrar o Código Penal. A intenção desses 

princípios é de regulamentar, integrar e garantir ao cidadão que o Estado Democrático 

de Direito continue sendo preservado, e que o poder de punir também está 

assegurado na Constituição Federal de 1988.  
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Dessa forma, ao cometer quaisquer tipos de violências relacionadas a mulher, o 

Estado tem a função de reparar, e punir o acusado, de modo que pague pelos atos 

cometidos. É bem verdade que ao julgador, lhe é atribuído meios para exercer o 

julgamento e fazer valer as leis, conforme o princípio da legalidade. No entanto, para 

que se chegue à esfera penal, se percorre um caminho longo e árduo.  

 

O Princípio da Intervenção Mínima, como o próprio nome menciona, nos traz a ideia 

de que a intervenção deverá ser a menor possível. O referido princípio tem a função 

de orientar e limitar o poder de incriminação inerente ao Estado. Isso quer dizer que, 

não sendo possível se resolver em outras esferas, como por exemplo, a esfera cível, 

trabalhista ou administrativa, tentará a resolução em esfera penal.  

 

Nos casos em que ocorre a violência contra a mulher, poderá ser utilizada também as 

outras esferas, no entanto, recorrem-se ao direito penal, pois em grande parte, a 

violência não é reparada apenas com uma ação de danos morais, ou danos materiais. 

Se faz necessário que haja uma intervenção, pois há a necessidade de ajudar a vítima, 

e responsabilizar o agente pelo crime cometido. A ação projetada contra a mulher, 

nem sempre vem através de uma violência física, ou uma projeção de palavras 

vexatórias. Existem outros meios de ocorrências, aos quais serão detalhados 

posteriormente.  

 

Antes que se pudesse entender do que se trata a Lei 11.340/06 que dispõe sobre a 

violência contra a mulher, se faz necessário entender o conceito da palavra violência. 

Etimologicamente, a palavra violência deriva do latim violentia, que se refere à 

expressão do ato de violar outrem ou de se violar. Mais adiante com o conceito, se 

remete nos dicionários o significado da palavra ao uso da brutalidade, emprego de 

força e até mesmo, ato de crueldade, violação, opressão e tirania. 

 

Embora o meio mais comum de ocorrência seja a violência propriamente dita, sabe-

se que nem todo o bem jurídico é protegido e nem todas as ações são consideradas 

proibidas para que seja caracterizada uma lesão ao bem jurídico tutelado pelo Direito 

Penal. A partir daí, se vê a presença do Princípio da Fragmentariedade, uma vez que 

o bem jurídico tutelado, apesar de ser protegido, tem a limitação de proteção somente 

aos crimes considerados mais graves. Em suma, embora o direito penal tenha a 
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finalidade de proteção do bem jurídico tutelado, não há a necessidade e obrigação de 

se sancionar todas e quaisquer condutas, se resguardando o direito de punir as 

condutas mais graves e de caráter mais perigoso.  

 

Isso se dá, pois, não são todas as condutas que se tem a necessidade e 

obrigatoriedade de relacionar-se ao caráter punitivo do direito penal. Dessa forma, há 

a necessidade de caracterizar o que de fato é matéria penal, e o que é matéria das 

outras esferas.  

 

Um exemplo da importância do limite imposto ao legislador penal, é o caso de 

violência contra a mulher na forma psicológica. É bem verdade que ocorrerá a 

responsabilização no âmbito penal, mas também poderá ocorrer na esfera cível. É 

importante se ter em mente o ideal de que o punir, não está relacionado apenas ao 

aplicar uma sanção restritiva de direito, ou privativa de liberdade. Também existem 

outros meios em que se vê a aplicabilidade da punição. 

 

O Princípio da Fragmentariedade guarda uma relação com o Princípio da Adequação 

Social. Essa relação se faz presente no meio de caracterização do ato punitivo. Para 

o Princípio da Fragmentariedade, nem todas as condutas são passíveis de 

classificação de punições no âmbito penal, sendo reservada somente as ações mais 

graves. Já no Princípio da Adequação Social, também há a tipificação apenas de 

determinadas condutas. A adequação social se remete ao social que o indivíduo está 

inserido. Desse modo, há a intencionalidade de se ter uma relevância social, e se não 

possuí essa relevância, não há o que se considerar delito.  

 

Esse princípio está fortemente ligado ao Princípio da Insignificância, pois a ação 

cometida é analisada de acordo com o meio social ao qual o indivíduo está inserido. 

É diferente, por exemplo, a sanção aplicada à um furto cometido por uma mãe, que 

no auge da sua necessidade, subtraí um pacote de biscoitos para alimentar seus 

filhos, a sanção aplicada à um homem que agride sua companheira após ter chegado 

bêbado em casa.  

 

Os níveis de punições entre os dois delitos não serão aplicados da mesma maneira. 

Equivaler-se de uma adequação social, é entender e identificar o comportamento 
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existente no agente que pratica a conduta. A partir dessa identificação e 

entendimento, se tem o juízo de previsibilidade sobre o que o poderá gerar 

determinados resultados. Portanto, se faz necessário a consideração do meio 

envolvido para a caracterização de uma conduta penalmente punível.  

 

Ocorrendo uma violação ao bem jurídico tutelado, há a possibilidade de se ter uma 

punição. Conforme mencionado, a punição se condiciona com o delito cometido. 

Importante destacar que, relevar uma ação é diferente do que considerar 

insignificante.  

 

Se equivaler do Princípio da Insignificância, não quer dizer que o delito será relevado 

em virtude de seu cometimento. Quer dizer que, a interpretação do ilícito será 

diferente, de modo que seja considerado a gravidade e a intensidade que foi projetada 

contra o bem jurídico tutelado na esfera penal. A vida, é um dos mais belos exemplos 

que se tutela no Direito Penal. Desse modo, não há sentido em fundamentar que é 

uma mera insignificância o fato de tentar retirá-la de outrem.  

 

Se sujeitando a retirar a vida de alguém, ou praticar alguma outra modalidade de ilícito, 

caracteriza-se um perigo comum. A partir daí, se faz necessário a aplicação do 

Princípio da Ofensividade. Esse princípio passa por duas fases, pois além de servir 

como ponto de orientação à atividade exercida pelo legislador, também serve como 

critério interpretativo na aplicação da norma no caso concreto.  

 

Isso quer dizer que, antes que tenha a lei propriamente dita, esse princípio é 

observado para identificar se determinada ação poderá ser caracterizada como crime. 

Após, o princípio é utilizado como base na norma penal, ou seja, quando de fato é 

utilizado no caso concreto. Dessa forma, sendo concretizado antes da criação que 

determinada conduta é ofensiva ao bem jurídico, passa a ser considerado como um 

meio de ponto de atenção, de modo que, é inserido no ordenamento jurídico e 

observado para a aplicabilidade da punição estabelecida.  

 

Na atual sociedade, se vê o exemplo explícito dos referidos princípios mencionado 

anteriormente na criação da Lei 11.304/06, conhecida como a Lei Maria da Penha. 

Em 1993, aconteceu em Viena a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos 
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Humanos. Esse evento proporcionou o reconhecimento de plano, da violência contra 

as mulheres no sentido de violação aos direitos humanos. Diante desse marco, os 

governantes dos países que participam da ONU em conjunto com as organizações da 

sociedade civil, passaram a buscar meios para que essa violência fosse combatida.  

 

Vale destacar que, no Brasil, há uma legislação específica para esse combate, que é 

o discutido no presente artigo. Essa legislação foi criada com base no caso de Maria 

da Penha, que por 19 anos e 6 meses lutou bravamente contra à violência sofrida. O 

caso levado ao judiciário marcou de uma forma tão intensa, que hoje, é considerado 

uma forma de representação no combate à violência contra a mulher. Esse caso não 

significava apenas mais um caso, ou um caso isolado. Era uma forma exemplificativa 

da seriedade do assunto e a demonstração de que a barbárie era cometida, mas não 

havia punibilidade.  

 

A luta por reconhecimento de um ilícito ultrapassou as fronteiras e ganhou 

reconhecimento internacional, no entanto, o Estado não poderia intervir devido aos 

tratados que foram firmados antes, se fazendo omisso no tocante às agressões e 

tentativas de feminicídios sofridas. A omissão só cessou em 2001, após o recebimento 

de 4 (quatro) ofícios da CIDH/OEA inerentes a denúncias silenciadas. O Estado então 

foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância no tocante à violência 

sofrida pelas mulheres. Diante do ocorrido, o Brasil foi recomendado a seguir 4 passos 

básicos estabelecidos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

 

O primeiro passo diz respeito ao processo que ainda tramitava, em que deveria ser 

completado de forma rápida e efetiva. O segundo, a instauração de uma investigação 

séria e livre de parcialidade, de modo que as irregularidades acerca do processo 

fossem identificadas e que os responsáveis passassem a ser punidos. O terceiro foi a 

adoção de meios para que as vítimas pudessem se utilizar sem prejuízo das ações, e 

que o Estado passasse a assegurar os direitos das vítimas. O quarto passo, que fosse 

intensificado e que houvesse sequência ao processo de evitação a tolerância estatal, 

bem como o tratamento com discriminação. 

 

 Diante da gravidade do assunto, se fez necessário uma tratativa no caso de Maria da 

Penha. Isso se dá pelo fato de que as agressões sofridas não se limitavam ao que 
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continha na legislação, sendo necessário se tratar, de fato, como um caso de violência 

contra a mulher. Como não se conhecia meios que assegurassem a ela e as demais 

vítimas nesses casos em específico, se formou o Consórcio de ONGs Feministas, no 

ano de 2002, com a finalidade de elaboração de uma lei que amparasse as vítimas e 

combatesse a violência empregada contra as mulheres, sendo doméstica e familiar. 

Com o surgimento da legislação, as ações que antes não tinham suas previsões em 

legislação qualificada, passaram a ser direcionas ao conteúdo contido nela. 

 

Se faz necessário ressaltar que, a lei anda em consonância com a Constituição 

Federal de 1988. Assim como na carta magna, os direitos são assegurados 

independente das circunstâncias. Na Lei Maria da Penha, não se faz diferente, sendo 

garantido o direito à mulher independe da sua condição social, orientação sexual, 

etnia e demais situações, afastando, portanto, a ideia de que a sua aplicabilidade 

favorece aos que detém mais poderes.  

 

No contexto histórico, a informação de distinção entre os gêneros é de honrosa 

menção, pois desde os primórdios a mulher era vista como um ser inferior, onde o 

homem tinha o papel de manutenção, e provedor do lar. Conforme dispõe Oliveira e 

Alves (2017, p. 49) “O modelo de organização social imposto as mulheres não 

oportunizaram as mesmas a agir e pensar por si, pois foram limitadas à esfera 

doméstica.”. 

 

 Mesmo com o passar dos anos, essa noção ainda pode ser observada, embora já 

tenha afastado essa ideia. Também se tem a notoriedade que, mesmo havendo na 

Constituição Federal que todas as pessoas são iguais perante a lei, e a Lei Maria da 

Penha propriamente dita tenha a vedação à diferença de tratamento, sendo 

assegurada a oportunidade e meio de vivência sem violência, é comum que o 

acontecimento da ação violenta em desfavor da mulher seja efetivado como resultado 

desses motivos.  

 

A luta ao combate à violência contra a mulher é constante e não cessa. Esse meio de 

prevenção ao crescimento desacerbado, é a junção da ajuda de movimentos que 

versam sobre os direitos humanos e suas aplicabilidades, através de políticas públicas 

em favorecimento das vítimas, de modo social, garantindo seu acesso à saúde, 
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segurança e demais meios para sua recuperação. À vista disso, a referida legislação 

apresenta também as modalidades de violência que são reconhecidas e empregadas 

na sociedade atual. Muito se fala sobre a violência física, no entanto, não existe 

somente essa possibilidade de ocorrência da violência. 

 

 

3 TIPOS DE VIOLÊNCIA ABORDADOS PELA LEI 11.340/2006 

 

 

Diante da gravidade do assunto, se fez necessário uma tratativa no caso de Maria da 

Penha. Isso se dá pelo fato de que as agressões sofridas não se limitavam ao que 

continha na legislação, sendo necessário se tratar, de fato, como um caso de violência 

contra a mulher. Como não se conhecia meios que assegurassem a ela e as demais 

vítimas nesses casos em específico, se formou o Consórcio de ONGs Feministas, no 

ano de 2002, com a finalidade de elaboração de uma lei que amparasse as vítimas e 

combatesse a violência empregada contra as mulheres, sendo doméstica e familiar.  

 

Com o surgimento da legislação, as ações que antes não tinham suas previsões em 

legislação qualificada, passaram a ser direcionas ao conteúdo contido nela. O seu 

primeiro artigo demonstra a finalidade da lei, conforme abaixo:  

 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência 
contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. 

 

Se faz necessário ressaltar que, a lei anda em consonância com a Constituição 

Federal de 1988. Assim como na carta magna, os direitos são assegurados 

independente das circunstâncias. Na Lei Maria da Penha, não é diferente, sendo 

garantido o direito à mulher independe da sua condição social, orientação sexual, 

etnia e demais situações, afastando, portanto, a ideia de que a sua aplicabilidade 

favorece aos que detém mais poderes.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
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No contexto histórico, a informação de distinção entre os gêneros é de honrosa 

menção, pois desde os primórdios a mulher era vista como um ser inferior, onde o 

homem tinha o papel de manutenção, e provedor do lar. Conforme dispõe Oliveira e 

Alves (2017, p. 49) “O modelo de organização social imposto as mulheres não 

oportunizaram as mesmas a agir e pensar por si, pois foram limitadas à esfera 

doméstica.”.  Mesmo com o passar dos anos, essa noção ainda pode ser observada, 

embora já tenha afastado essa ideia.  

 

Também se tem a notoriedade que, mesmo havendo na Constituição Federal que 

todas as pessoas são iguais perante a lei, e a Lei Maria da Penha propriamente dita 

tenha a vedação à diferença de tratamento, sendo assegurada a oportunidade e meio 

de vivência sem violência, é comum que o acontecimento da ação violenta em 

desfavor da mulher seja efetivado como resultado desses motivos.  

 

A luta ao combate à violência contra a mulher é constante e não cessa. Esse meio de 

prevenção ao crescimento exacerbado, é a junção da ajuda de movimentos que 

versam sobre os direitos humanos e suas aplicabilidades, através de políticas públicas 

em favorecimento das vítimas, de modo social, garantindo seu acesso à saúde, 

segurança e demais meios para sua recuperação. À vista disso, a referida legislação 

apresenta também as modalidades de violência que são reconhecidas e empregadas 

na sociedade atual, e muito se fala sobre a violência física, no entanto, não existe 

somente essa possibilidade de ocorrência da violência.  

 

Seguindo nesta mesma linha de análise, cabe agora examinar de maneira suscinta os 

tipos de violência que são abordados de maneira expressa na lei 11.340/096. 

Conforme supracitados, são cinco, sendo elas: violência psicológica, física, 

patrimonial, sexual e moral. Dito isso, podemos citar a autora Fernandes (2015, p. 57 

e 58): 

 

A Lei Maria da Penha não contém um rol de crimes de violência doméstica, 
mas sim a referência às formas de violência praticadas contra a mulher, dada 
a sua condição peculiar (arts. 4o e 7o da Lei n. 11.340/2006). 
 
A conduta do agente – ação ou omissão – que cause sofrimento físico, 
mental, sexual, moral ou dano patrimonial em razão do gênero, nas situações 
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previstas no art. 5o – âmbito da unidade doméstica, âmbito da família ou em 
qualquer relação íntima de afeto –, configura violência regulada pela Lei Maria 
da Penha. (Fernandes, 2015, p. 57 e 58) 

 

 

Em seu capitulo II, artigo 7º a lei já aborda quais são os tipos de violência doméstica, 

em seu inciso I, a violência física que é expressada como “a violência física, entendida 

como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal” (Lei 11.340/06), 

tais condutas advém de maneira histórica e legalmente dos poderes conferidos aos 

homens desde poderes sociais, como por exemplo, o direito ou voto, a educação e 

afins, quanto ao patriarcado que lhe conferiu desde muito tempo o poder de controlar 

e exercer suas vontades sobre aqueles que são sua família. Geralmente, a violência 

física é desfecho dessa dominação moral sobre suas vítimas, e neste sentido versa 

Fernandes (2015, p. 59):  

 
Nem sempre a violência contra a mulher tem início com a agressão corporal. 
Ao contrário, na maioria dos casos, o homem inicia a dominação com a 
violência moral e psicológica até que a situação evolui para a agressão física, 
no momento em que a mulher já está fragilizada e não pode ofertar 
resistência. Os ataques físicos, graças ao ciclo da violência que se 
estabelece, tendem a se repetir e a se tornarem cada vez mais gravosos. 
 
A raiz da violência doméstica está no sentimento de posse do homem em 
relação à mulher, como se ela fosse sua propriedade. Afirmações como “se 
não for minha não será de mais ninguém” indicam a coisificação da mulher. 
Tal como o homem detém um objeto, também acredita que detém a mulher, 
ainda que contra sua vontade. (Fernandes, 2015, p. 59) 

 

 

Como já bem cita o autor supramencionado, a violência física se entende por qualquer 

conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.  Dentre as 

consideradas mais frequentes, estão o espancamento, arremesso de objetos contra a 

vítima em questão, estrangulamento ou sufocamento, sacudir e apertar os braços, 

lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras 

ou arma de fogo, tortura e afins. Sendo que nestes casos não necessariamente após 

ser submetida a tais agressões a vítima possua marcas evidentes em seu corpo.  

 

Em seu inciso II, a referida lei trata sobre a violência psicológica, que conforme 

doutrina é uma das menos denunciadas pois em alguns casos a vítima pode nem se 

dar conta de que está passando por tal situação. Vejamos de maneira expressa o que 

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

 

Esse tipo tão hostil é considerado um tipo de dominação oculta e que apesar de não 

deixar marcas visíveis pode na maioria dos casos, causar danos irreparáveis. De 

início, tais atos surgem de maneira sútil, disfarçadas como uma manifestação de 

cuidado que acontece repetidas vezes, através de um padrão. Assim diz Fernandes 

(2015, p. 82):  

 

Violência psicológica é uma violência que destrói e subjuga silenciosa- mente 
e se mantém por não ser identificada. A violência psicológica é uma forma de 
dominação oculta, muitas vezes não identificada pela própria vítima. Sabe-se 
que a “violência é o emprego desejado da agressividade com fins destrutivos” 
e a psicológica tem elevadíssimo, mas oculto e quase imperceptível, poder 
destrutivo. Consiste em uma atitude de controle e rebaixamento da vítima 
pelo agressor e normal- mente marca o início do processo de dominação 
masculina. Na violência psicológica, “o comportamento típico se dá quando o 
agente ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a vítima, demonstrando prazer 
quando vê o outro se sentir amedrontado, inferiorizado e diminuído, 
configurando vis compulsiva”. (Fernandes, 2015, p. 82) 

  

 

Nestes casos de violência do tipo psicológica, temos a atuação do agressor como 

forma de ação ou omissão destinadas a degradar ou controlar ações da vítima, 

manipulação de comportamentos, crenças e decisões, ameaças por meio de 

intimidação de forma direta ou indireta, humilhação e isolamento. Há casos em que o 

agressor use até mesmo os filhos em comum do casal para demonstrar poder sobre 

a vítima, implicando prejuízo a sua saúde psicológica, degradação de autoestima ou 

desenvolvimento pessoal.  

 

Em 28 de julho de 2021 ocorreu um avanço de extrema importância no que diz 

respeito ao teor da lei 11.340/2006 com a previsão em seu artigo 147-B do Código 

Penal com a criminalização da violência psicológica contra a mulher. Apesar da Lei 

Maria da Penha já prever o tipo de violência psicológica, o ordenamento jurídico pátrio 

não possuía um tipo penal específico para esta modalidade de violência. Deste modo, 
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tal deficiência na legislação acarretava ao prejuízo de que o Estado protegesse de 

fato a mulher.  

 

Com a caracterização da modalidade de violência psicológica incluída como crime na 

legislação, garante-se também, uma vantagem aliada ao combate, pois o conceito 

está expresso na Lei 14.188/21, o que não se tinha anteriormente. É de extrema 

importância que o laço de autonomia da mulher seja preservado e estando diante de 

casos de violência inerentes à mulher, há uma influência na capacidade de agir da 

vítima.  

 

Com a criação da lei, também foi implantando o Programa Sinal Vermelho de Combate 

à Violência Contra a Mulher. Esse programa apresenta a forma de denúncia nos casos 

em que a vítima está impedida de falar sobre o que está se passando. Basta apenas 

que mostre a mão com a letra X na cor vermelha para os locais que participam do 

programa, que já se tem conhecimento acerca do que se trata a ação.  

  

Seguindo adiante, em seu inciso III aborda a violência sexual, que a meio século atrás 

era tratada com um “débito conjugal” no qual a esposa deveria ceder aos caprichos e 

prazeres de seu marido, num ato total de submissão, não tendo o direito de 

simplesmente se opor àquela prática pois tinha a obrigação ilógica de obrigação de 

submissão. Sustentando tal absurdo podemos citar Noronha (1969, p. 100):  

 

As relações sexuais são pertinentes à vida conjugal, constituindo direito e 
dever recíprocos dos que casaram. O marido tem direito à posse sexual da 
mulher, ao qual ela não se pode opor. Casando-se, dormindo sob o mesmo 
teto, aceitando a vida em comum, a mulher não se pode furtar ao congresso 
sexual, cujo fim mais nobre é o da perpetuação da espécie. A violência por 
parte do marido não constituirá́, em princípio, crime de estupro, desde que a 
razão da esposa para não aceder à união sexual seja mero capricho ou fútil 
motivo, podendo, todavia, ele responder pelo excesso cometido. (Noronha 
1969, p.100) 

 

Através das mudanças sociais e legislativas, abandonou-se este pensamento 

irracional, tipificando qualquer constrangimento para conseguir favor sexual sobre a 

vítima. Nestes termos, quanto a violência sexual diz a lei Maria da Penha:  

 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
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comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos;   

 

 

Fragmentando em partes o inciso supramencionado, Bianchini (2018, p. 55), 

descreve:  

 

As formas de violência sexual baseadas no gênero são bastante 
abrangentes, considerando como tal qualquer conduta que, praticada 
mediante (a) intimidação; (b) ameaça; (c) coação ou (d) uso da força, 
constranja a mulher a:  
1) presenciar relação sexual não desejada;  
2) manter relação sexual não desejada;  
3) participar de relação sexual não desejada. Ainda, é considerada violência 
sexual qualquer conduta, quando praticada mediante (a) coação, (b) 
chantagem, (c) suborno ou (d) manipulação, que a:  
4) induza a comercializar, de qualquer modo, a sua sexualidade; 
5) induza a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade; 
6) impeça de usar qualquer método contraceptivo; 
7) force ao matrimônio;  
8) force à gravidez;  
9) force ao aborto;  
10) force à prostituição.  
Por fim, também constitui violência sexual qualquer conduta que (11) limite 
ou (12) anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos 
sexuais pressupõem a livre exploração da orientação sexual, podendo a 
pessoa promover a escolha do parceiro(s) e exercitar a prática sexual de 
forma dissociada do objetivo reprodutivo. Deve ser assegurado o direito à 
prática sexual protegida de doenças sexualmente transmissíveis, além do 
necessário respeito à integridade física e moral.  
Já os direitos reprodutivos levam em conta a livre escolha do número de filhos 
que um casal deseja ter, independentemente de casamento, sendo 
assegurado o direito ao matrimônio desde que haja concordância plena de 
ambos. (Bianchini, 2018, p. 55) 

 

 

Destacando desta forma que, apesar de pouco tratado, o sexo sem consentimento, 

inclusive entre cônjuges é considerado violência sexual, como qualquer conduta que 

submeta a vítima por meio de constrangimento físico ou moral a presenciar, manter 

ou participar de quaisquer tipos de relação de cunho sexual a qual não tenha desejo, 

ou até que, limite ou anule seu direito sexual e reprodutivo mediante intimidações, 

ameaças, coação, bem como, o uso de força para que lhe induza a comercializar ou 

utilizar a sua sexualidade. Também neste sentido, podemos citar o impedimento ao 

uso de qualquer método contraceptivo ou que force a gravidez, aborto ou prostituição. 
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Seguindo a análise, no inciso IV temos a previsão do tipo de violência patrimonial, 

como um dos tipos de violação dos direitos da mulher. Vejamos de forma expressa:  

 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

 

 

Conforme menciona a doutrina, a lei traz essa previsão de forma ampla para que 

possa se adaptar a legislação vigente a época do fato. Nestes termos discorre 

Fernandes, 2015, p. 105:  

 

Rompendo com o tradicional conceito de violência (como a agressão física), 
adota-se o conceito de violência patrimonial como conduta violadora dos 
direitos patrimoniais da mulher. Violência é, então, violação aos direitos da 
mulher e não agressão física. 
A Lei Maria da Penha não alterou a tipologia e disposições penais a res- peito 
dos crimes patrimoniais, tão somente previu a violência patrimonial de forma 
ampla, de modo a adaptá-la à legislação vigente. Como consequência, a 
efetividade da proteção patrimonial da mulher e mesmo a instauração dos 
processos protetivo e criminal ficam inviabilizadas pelo art. 181 do Código 
Penal. (Fernandes, 2015, p. 105) 

 

 

Nos casos de violência patrimonial, na prática podemos tratar como a retirada ou 

domínio dos valores auferidos pela mulher, destruição parcial ou total de seus objetos 

destinados ao trabalho, documentos pessoais, recursos econômicos ou até deixar de 

arcar com o pagamento de pensão alimentícia, privar-lhe de bens, recursos 

econômicos ou valores que foram obtidos por ambos os cônjuges.  

 

Passando para a violência moral, prevista em seu inciso V, prevê o dispositivo legal 

“a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 

ou injúria.” São tipificações de crimes contra a honra tanto objetiva quanto subjetiva 

da vítima em questão, que analisando a doutrina pátria pode-se observar certa falha 

no que diz respeito a ineficácia de que sejam devidamente punidos os responsáveis 

diante de tais condutas. Assim relata Fernandes, 2015, p. 108:  

 

Nas raras hipóteses em que as vítimas promovem queixa-crime, é possível a 
reconciliação nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal, antes do 
seu recebimento. Como as vítimas vivem, em regra, um sentimento duplo de 
amor e ódio, ou sentimento de injustiça e culpa, a tendência natural é que 
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acabem aceitando a reconciliação, mesmo que isso importe em perpetuação 
da violência no seio familiar. (Fernandes, 2015, p. 108)  

 

Por se tratar da necessidade de representação nos casos de crimes contra a honra e 

com a possibilidade de reconciliação no decorrer da tramitação mulheres que vivem 

numa realidade de dominação frequente deixam de seguir adiante com a 

representação voltando a realidade de violência antes vivenciada.  

 

Diante do detalhamento das formas e meios em que a violência pode ser empregada 

em face da mulher, é evidente que muitas ações são empregadas de forma 

inconsciente de que se caracteriza como uma violência. O modo em que as relações 

estão infundadas, é comum cada vez mais o crescimento da violência, não sendo 

somente a violência física, e essa ação, gera transtornos à vítima.  

 

 

4 MEDIDA PROTETIVA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

 

As medidas protetivas de urgência se encontram previstas no artigo 18 e seguintes 

da LMP 11.340/2006, e ela está propriamente relacionada a execução da obrigação 

de proteger as mulheres contra a violência doméstica. Essas medidas possuem a 

finalidade garantir que toda mulher, independente de sua situação econômica, cor, 

religião ou idade, tenham o direito de se sentirem seguras nas ruas, residências ou 

em qualquer lugar que estiverem presentes, possuinto, portanto, direito à uma vida 

com segurança e sem violência. 

 

Conforme a Lei 11.340/2006 - Maria da Penha, tratando-se de violência doméstica 

contra a mulher, a agressão pode ser relacionada a lesão corporal, dor psicologia, 

sexual, ameaça ou até mesmo ocasionar a morte. Deste modo, a Medida Protetiva 

tem o intuito de deter essas lesões e coações contra a integridade física da vítima.  

 

Com base nos números apresentados pela Delegacia de Polícia Civil de Domingos 

Martins, identifica-se a seguinte estatistica relacionada ao número de medidas 

protetivas solicitadas nos últimos 3 anos:  
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2019 2020 2021 

71 67 60 até o momento 

 

 

A representatividade dos números traz consigo um alerta, pois a população do 

munícipio é relativamente pequena, girando em torno de 33 mil. Embora o ano de 

2020 tenha uma queda, é importante salientar que o ano foi marcado pelo cenário 

pandêmico, onde o histórico das agressões aumentou, mas não foram denunciadas 

em sua totalidade.  

 

Desse modo, apresenta-se também cenário em que as vítimas demonstram medo de 

denunciar seu agressor, decorrente de diversos motivos. Esse medo remete-se a 

existência de vínculo emocional junto ao agressor, dependência econômica, e outros 

fatores que fazem com que a vítima desista de denunciar, passando a não reconhecer 

a violência sofrida, seja por vergonha inerente a situação que pode gerar para si e sua 

família caso venha a público, ou o mais comum, medo de enfrentar o agressor.  

 

Existem dois tipos de medidas protetivas de urgência. A primeira diz respeito 

imposição ao comportamento do agressor a fim de proteger as vítimas, quando há 

existência da violência física, moral, psicológica ou sexual. A segunda, visa a 

proteção da vítima contra seu agressor. Sendo que, constatada a prática da violência 

doméstica e familiar poderá o juiz aplicar em conjunto ou separadamente as medidas 

protetivas constantes no artigo 22 da lei 11.340/2006.  

 

De acordo com a violência sofrida, é aberto o processo de medida protetiva, neste 

sentido, temos a seguir descrito o passo a passo seguido na delegacia para que seja 

requerida a medida protetiva nos casos de violência doméstica contra a mulher: 

 

• 1° Passo: Conversar com a vítima e entender o fato ocorrido; 
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• 2° Passo: Registrar um Boletim de Ocorrência e interrogar a vítima para 

averiguação. Averiguar se houve testemunhas que podem atestar o fato 

ocorrido; 

• 3° Passo: Termo de declaração da vítima, que tem por objetivo entender se 

a vítima irá representar ou não contra o seu agressor, bem como, se tem 

interesse em requerer Medida Protetiva. Caso a vítima sofra algum tipo de 

lesão a medida protetiva é incondicionada, tornando assim, um Inquérito 

Policial; 

• 4° Passo: Requerimento de Medida Protetiva de Urgência. Nesta etapa, a 

vítima é instruída a responder o formulário do NEVID, que diz respeito a 

descrição dos fatos ocorridos, bem como, as agressões sofridas. Em caso 

de lesões, a vítima é encaminhada para exames logo após o 

preenchimento;  

• 5° Passo: Encaminhamento para o CREAS e visita tranquilizadora caso a 

vítima queira e havendo filhos menores de idade, deverá conter também o 

encaminhamento para o Conselho Tutelar;  

• 6° Passo: Termo de declaração do autor; 

• 7° Passo: Depois de todos os passos seguidos, os termos são 

encaminhados a justiça, para assim tramitar o processo. 

 

Em caso de descumprimento da medida protetiva de urgência, a vítima deverá 

procurar atendimento na delegacia mais próxima, registrando novamente boletim de 

ocorrência e termo de declaração informando o descumprimento por parte do 

agressor, sendo este procedimento encaminhado a autoridade competente.   

 

O quadro da Covid-19 paralisou o mundo e atingiu milhares de pessoas, causando a 

necessidade de reclusão da população, em decorrência da propagação desacerbada 

e contágio rápido. Essa doença causou grande preocupação em relação a saúde, 

questões financeiras e consequentemente a empregabilidade. Devido a essa 

pandemia, notou-se um aumento da violência doméstica sofrida por mulheres e 

crianças, pois diante da necessidade de isolamento em suas casas, passaram a 

conviver mais tempo com seus agressores. 
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Diante da situação, ocorreu um grande aumento de mulheres em busca de Medida 

Protetiva de Urgência nesses dois últimos anos de pandemia (2020 até o presente 

momento), devido as agressões físicas, psicológicas e sexuais. O cenário 

apresentado com a COVID- 19 foi um fator gerador de desemprego, e diante da 

ocupação comprometida, acabou acarretando assim a elevação das agressões em 

relação ao homem contra a mulher.  

 

Segundo pesquisas feitas em campo, houve um aumento em relação a tipificação na 

Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Todos os dias da semana, a Delegacia de 

Polícia Civil é procurada por mulheres que sofrem com agressões de seus parceiros. 

Muitas mulheres, em decorrência dos filhos só procuram a delegacia em busca de 

Medidas Protetivas hesitando a representação contra seu agressor.  

 

Ocorre o descumprimento de Medida Protetiva de Urgência quando o autor 

desrespeita, viola a medida protetiva que foi imposta pela vítima, devendo o agressor 

responder pelo artigo 24-A da Lei 11.340/2006, estando sujeito a pena de 3 meses a 

2 anos de detenção. 

 

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência artigo 24-A, só poderá 

ser aplicado aos fatos ocorridos após o início da vigência. Contudo, a medida protetiva 

de urgência que foi determinada pela decisão pode ser anterior à vigência da nova lei. 

Entretanto a ação de descumprimento é a que deve ser praticada em sua vigência, e 

para Bem-Hur Visa:  

 

“a nova lei pacífica a questão, gera segurança para todos. Agora, se houver 
uma medida de afastamento do lar e o homem se aproximar além do limite 
estabelecido pelo juiz, basta chamar a polícia, que irá efetuar a prisão do 
agressor. Ele estará em situação de crime em flagrante. Antes, a mulher 
ficava em uma situação de franca vulnerabilidade, até porque cada caso 
podia ser interpretado de maneira diferente pelos tribunais”. 

 

De acordo com pesquisas feitas na Delegacia de Domingos Martins, entre 2019 e 

2021 ocorreram apenas nove descumprimentos de Medidas Protetivas, devido ao fato 

de o autor não respeitar o distanciamento e mesmo após ser notificado, continuar 

ameaçando a vítima.   
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Em caso de descumprimento da medida protetiva de urgência, a vítima deverá 

procurar atendimento na delegacia mais próxima, registrando novamente boletim de 

ocorrência e termo de declaração informando o descumprimento por parte do 

agressor, sendo este procedimento encaminhado a autoridade competente.   

 

Vale ressaltar que o descumprimento injustificado de medida protetiva imposta pela 

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) não configura o delito de desobediência disposto 

no artigo 330 do Código Penal. 

 

O artigo 313 do Código de Processo Penal alterou o texto da Lei Maria da Penha, 

favorecendo a decretação da prisão preventiva das medidas protetivas de urgência, 

se a conduta envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo 

Rogério Sanches Cunha:  

 

"Com efeito, se a medida protetiva é de caráter civil, a decretação da prisão 
preventiva, em um primeiro momento, violará o disposto nos arts. 312 e 313 
do CPP, que tratam, por óbvio, da prática de crimes. E, pior, afrontará 
princípio constitucional esculpido no art. 5º, LXVII, que autoriza prisão civil 
apenas para as hipóteses de dívida de alimentos ou depositário infiel". 

 

Paulo Rangel é ainda mais incisivo. Ao tratar do inciso IV do artigo 313, assim conclui:  
 
 

Nada mais hediondo. A prisão preventiva é para assegurar o curso do 
processo (cautelar) e não para assegurar o cumprimento de medidas 
administrativas de proteção da ofendida. Não somos contra as medidas de 
proteção da ofendida, mas o Estado deve lançar mão de outros mecanismos 
para assegurar seu efetivo cumprimento que não a prisão do acusado (...) O 
Estado não tem como dar garantias à ofendida e, por isso, mandar prender o 
acusado. Criou as regras protetivas da ofendida sabendo que a realidade 
brasileira não permitirá assegurá-las e resolveu prender o acusado para que 
ela ficasse tranqüila. 

 

A prisão preventiva é utilizada em um Inquérito Policial como um objeto do juiz de 

Direito ou já nas práticas criminais, sendo assim, a prisão preventiva é considerada 

como um instrumento processual. Conforme o artigo 313 do Código de Processo 

Penal, a prisão preventiva pode ser decretada, nos casos de Crimes inafiançáveis – 

Quando não há possibilidade de pagamento de fiança ou de liberdade provisória.  

 

Será imposta prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar 

contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 
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garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Previsto no artigo 313, inciso 

III do Código de Processo Penal.  

 

O artigo 20 da Lei 11340/2006 prevê que em qualquer fase do inquérito policial ou da 

instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de 

ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 

policial.  

 

Vale ressaltar que, a prisão preventiva como sanção, seria uma forma de antecipação 

da pena, ferindo o artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, que prevê: “Ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” 

Respeitando, portanto, o princípio da presunção da inocência.  

 

 

5 EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS  

 

 

Neste tempo, existem algumas ações que amparam as vítimas de violência. No 

entanto, ainda há deficiências na efetividade. Em grande parte, a medida mais 

aplicada é o afastamento entre a vítima e o agressor. A intenção de ter essas medidas, 

é justamente a visão de proteção ao bem tutelado. 

 

Existem alguns procedimentos para o agressor cumprir após a solicitação da medida 

protetiva que é o afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, contato 

com a ofendida, acompanhamento do agressor a centros de tratamento, dentre outras. 

 Contudo pode existir até a prisão do agressor com ou sem flagrante, onde pode ter 

arbitração da fiança ou o alvará de soltura dependendo da determinação das 

autoridades. 

 

Para além da legislação, existe o programa da Casa da Mulher Brasileira, que consiste 

na junção de atendimento psicológico, jurídico, assistencial, e outros serviços, como 

uma forma de adiantamento no processo, pois há a junção de diversas áreas 
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empenhadas na busca de ajuda para a vítima. No entanto, a Casa da Mulher Brasileira 

não está presente em todos os Estados, inclusive, no Espirito Santo.  

 

O perfil do agressor, em grande parte, é aquele que possuí algum vício, bem como 

ciumento de forma possessiva. Deste modo, influencia diretamente na efetividade das 

medidas aplicadas, pois a vítima se sente constrangida e volta para a mesma situação. 

É bem verdade que, os recursos estatais também não são o suficiente, e as medidas 

podem ser aprimoradas, de forma que atribua mais vantagens a vítima. 

 

É importante destacar que a Lei prevê a medida tanto para o agressor quanto à vítima. 

O que de fato ocorre é que, em decorrência da convivência, medo, e principalmente 

dependência econômica as vítimas acabam voltando para o agressor. Em pesquisa 

de campo realizada pelas acadêmicas, verificamos em dialogo com uma policial 

especializada em violência doméstica, que atende diretamente na unidade de 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas prefere manter-se anônima 

em virtude de preservação ao seu emprego, bem como, a sua imagem, que tais 

políticas públicas mencionadas na legislação específica em análise de fato são 

limitadas na prática do dia a dia, deixando as vítimas muitas vezes à mercê de sua 

própria sorte.  

 

Conforme relatado pela própria, em situações em que a vítima de fato não tem a 

possibilidade de se manter financeiramente, bem como, de incumbir-se da 

subsistência de seus dependentes, ou até mesmo, não tem familiares próximos que 

possam lhe ceder abrigo em casos de necessidade de se retirar de sua residência, 

são encaminhadas ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua 

localidade, onde essa vítima poderá encontrar assistência, a depender da política 

adotada por cada município, sendo que não se trata de auxílio especializado para fins 

de amparo a vítimas de violência doméstica.  

 

O que pode ser claramente observado, é a ausência de programas que funcionem 

efetivamente na prática do dia a dia no que tange ao atendimento emergencial a uma 

vítima que se encontra sem a possibilidade de retornar ao lar ou até mesmo não ter a 

possibilidade de se abrigar, mesmo que por um período pré-determinado em um 
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ambiente disponibilizado para trazer segurança e conforto aquela mulher que já se 

encontra em um estado de fragilização extrema.   

 

Muito se fala da medida apresentada como botão do pânico, no entanto, essa 

modalidade não é caracterizada efetivamente como uma medida, e sim uma forma de 

fiscalização de reincidência. A utilização do botão é parte de um projeto que serve 

como guarda para mulheres que já foram agredidas de alguma forma, apresentaram 

a queixa na delegacia da mulher, e diante da gravidade, ganham o botão, para que se 

caso estiverem em perigo eminente, consigam acionar e a viatura mais próxima irá ao 

encontro.  

 

Na realidade periférica de algumas regiões do Brasil, ou até mesmo em regiões de 

classe média, o afastamento do agressor do lar, ou da família, não é uma medida de 

total eficácia, uma vez que, quebrada essa medida protetiva o agressor pode agir de 

forma fatal com relação a vida da mulher. Nada o impede, de fato, de se aproximar 

dessa vítima, a não ser na esfera legislativa, de modo que o não cumprimento com a 

ordem judicial acarretará consequências ao agressor. Porém, tais consequências 

jamais poderão ser equivalentes a um assassinato ou a uma agressão que gere a 

vítima danos permanentes. O que nos remete novamente a um sistema falho no que 

diz respeito a real proteção das vítimas que se encontram nessas situações, sendo 

que essas ficam desprovidas de assistência especializada que de fato atue em todas 

as regiões do território nacional, não sendo amparadas na realidade prática por uma 

iniciativa governamental.   

 

 

6 Considerações Finais  

 

 

A proposta do projeto destinou-se a construção do entendimento acerca do bem 

jurídico tutelado, a importância do direito penal para com a penalização do agressor, 

conscientização das modalidades de violência aos quais são empregadas contra as 

mulheres, bem como, as medidas que são empregadas tanto para o agressor, quanto 

para a vítima.  
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Portanto, iniciou-se pesquisas adentrando ao tema, de modo que a compreensão 

acerca da violência fosse entendida e associada ao instituto do direito penal. 

Seguindo, evidencia-se a importância dos princípios penais para apresentação da 

relevância do tema, e excelência da dignidade da mulher perante a sociedade.  

 

Também foi apresentado o marco inicial da luta, ao qual se deu a criação da Lei Maria 

da Penha. Após, adentrou-se aos meios de violência, destacando os principais pontos 

de cada modalidade, suas formas, e previsões. Diante do conhecimento sobre o que 

é a agressão, e as formas como elas podem ocorrer, apresentou-se as medidas 

previstas na Lei 11.340/06 que ajudam no combate à violência, preservando a vítima 

no que se refere a esfera legislativa para fins de aplicação de sanções ao agressor. 

 

Por essa razão, entende-se que a criação da referida Lei contribuiu positivamente e 

continua a corroborar para que as vítimas de agressões venham a ter seus direitos 

preservados e feitos valer no que consiste a norma penal, e principalmente, que seus 

agressores sejam punidos, e o direito que lhes foi atribuído em Constituição, seja ele 

o direito a ir, vir, viver em sociedade justa, igualitária, ter acesso à saúde, segurança 

e moradia, sejam concedidos de plano, sem que sua vida seja ceifada ou marcada 

por lembranças desfavoráveis ao seu crescimento.  

 

Porém, quando seguindo para uma análise de fato, observamos que apesar de tais 

aplicações de medida protetivas e normatização dos tipos de violências vivenciadas 

pelas vítimas, o Estado ainda se mostra falho quando passamos para a esfera prática 

das aplicações do que é previsto no texto normativo, uma vez que, não há, 

principalmente nas áreas de menor poder aquisito e educacional, um centro de 

acolhimento especializado para acolher e contribuir para o desenvolvimento e amparo 

das vítimas de violência doméstica.  
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