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RESUMO 

 

Este trabalho busca fazer uma análise da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha e os 
motivos pelos quais as medidas de assistência e proteção à vítima elencadas no 
texto da lei não são efetivadas. A Lei Maria da Penha foi considerada uma das três 
melhores leis do mundo. No papel ela é eficiente, mas a falta de prioridade do Poder 
Público em fornecer os recursos necessários para que ela seja implementada faz 
com que na prática ela não tenha a mesma eficiência. O trabalho foi realizado por 
base em pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, além de análises de pesquisas 
e estatísticas de dados sobre a violência doméstica, inicialmente com a 
apresentação da Lei 11.340/06 e os direitos das mulheres. No segundo e terceiro 
capítulo foi feito um estudo detalhado da lei abordando as suas mais peculiares 
previsões. No último capítulo, por fim, foram apresentados os principais motivos que 
fazem com que as medidas protetivas e assistenciais da Lei não alcancem seu 
objetivo. 
 
 
Palavras-chave: Lei 11.340/2006. Violência doméstica. Lei Maria da Penha. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo da Lei 11.340/06, denominada Lei 

Maria da Penha, em vigor no Brasil desde 2006. Busca-se um estudo sobre a 

violência doméstica, os meios de punição previstos na lei, as alterações que foram 

trazidas com a sanção da mesma no ordenamento jurídico existente e por qual 

motivo a lei não alcança sua efetividade de fato. 

 

A violência praticada contra a mulher é um problema social e se deve ao legado 

histórico e cultural em que o homem (patriarca) era a figura mais importante da 

família e a mulher era submissa e totalmente dependente dele. A mulher não podia 

manifestar sua vontade e nem tinha seus direitos resguardados. Com o decorrer 

do tempo a mulher foi adquirindo direitos e a sociedade foi buscando uma 

igualdade entre homens e mulheres através de leis, convenções, tratados, dentre 

outros, mas, ainda não é possível alcançar de fato a solução desse problema. 

 

A violência doméstica e familiar contra a mulher é considerada uma das formas de 

violação dos direitos humanos e pode ocorrer de diversas formas: física, 

psicológica, sexual, patrimonial ou moral.  

 

A lei é um grande avanço na tutela dos direitos humanos da mulher vítima de 

violência doméstica. Além de tratar da tipificação de violência doméstica, abrange 

também programas de assistência para a vítima. No entanto, esses meios de 

assistência não são eficazes por falta de investimentos do Poder Público, tanto na 

esfera punitiva quanto preventiva. 

 

Neste trabalho foram abordadas inicialmente uma demonstração sintética sobre a 

lei, os direitos das mulheres, o conceito de violência doméstica e das formas que 

ela pode acontecer. 

 

No segundo capítulo, são explanadas as particularidades da lei, quais alterações e 

avanços tornaram-se possíveis com o seu advento. 
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Nos capítulos terceiro e quarto mencionam-se as medidas protetivas cabíveis de 

acordo com a lei em comento e por fim, no quarto capítulo, as formas de 

assistência à vítima, implementados ou não que resultam na ineficácia das 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. 

 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, com o estudo 

de legislações, doutrinas e jurisprudências, principalmente dos tribunais superiores 

e entendimentos pacificados, e análise de dados de pesquisas e estatísticas. 
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2 A LEI MARIA DA PENHA 

 

 

2.1 Apresentação da lei 11.340/06 

 

 

A Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha (LMP) como é denominada, surgiu depois 

do sofrimento de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica 

que dentre as inúmeras agressões que sofrera, numa tentativa de homicídio 

através de descarga elétrica acabou ficando paraplégica. O caso ganhou 

repercussão internacional em virtude da omissão do Estado brasileiro em punir de 

forma eficaz o agressor. 

 

O Brasil era signatário de duas convenções internacionais que tratavam de 

violência contra a mulher. O caso chegou até a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e o Brasil foi condenado pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e obrigado a pagar uma indenização à vítima, além de tomar 

medidas mais eficazes para proteger as mulheres desse tipo de violência.  

 

A LMP tramitou no Congresso Federal sob a designação de Projeto de Lei 

4.559/04, que criava mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Foi sancionada em 07 de agosto de 2006 e está em vigor desde 

21 de outubro de 2006, dispondo sobre casos de violência familiar e doméstica 

contra a mulher. 

 

É uma lei composta de 46 artigos com diversos parágrafos e incisos, que cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A referida 

lei trouxe providências contra violência doméstica tanto na área civil quanto penal, 

modificando o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução 

Penal, além da criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher – JVDFMs.   
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Duas convenções internacionais menciona a Lei Maria da Penha: a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a 

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

Mulher. Em cada uma delas, há a preocupação em defender a mulher de distintas 

formas de violência e discriminação bem como promover prevenção para esses 

fatores com medidas mais específicas.  

 

Segundo Dias (2007, p. 27), 

  

A Lei Maria da Penha vem para atender esse compromisso constitucional. 
Porém, chama a atenção que, na sua ementa, há referência não só à 
norma constitucional, mas também são mencionadas as Convenções 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher e sobre a Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher. Esse tipo de referência pouco usual na 
legislação infraconstitucional, além de atender à recomendação da OEA, 
decorrente da condenação imposta ao Brasil, também reflete uma nova 
postura frente aos tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos (DIAS, 2007, p. 27). 

 

Como se vê, a LMP surgiu devido aos anseios da população e também pelo fato 

da responsabilização brasileira pela falta de punição adequada ao marido de Maria 

da Penha através do relatório da OEA. 

 

Ainda, o Brasil passou a cumprir o que tinha sido acordado na Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra a Mulher e na Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Os 

tratados internacionais foram recepcionados como emenda constitucional pelo fato 

de versarem sobre direitos humanos e até então o Estado Brasileiro não tinha 

tomado nenhuma providência no sentido de punir efetivamente os agressores.  

 

O surgimento dessa lei trouxe um grande avanço no aspecto dos procedimentos 

de acesso à Justiça, deu maior visibilidade ao problema da violência doméstica e 

provocou assim como ainda provoca vários debates sobre o assunto até os dias 

atuais tanto no meio social quanto no meio jurídico.  

 

 

2.2 Conceituação de violência doméstica 
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De acordo com a Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher, as seguintes condutas: 

 

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 
ou patrimonial: 
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive 
as esporadicamente agregadas; 
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III – em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual (BRASIL, 2006).  
 
 

No mesmo sentido, o Conselho da Europa (1993) diz que trata dessa forma de 

violência como sendo 

qualquer ato, omissão ou conduta que serve para infligir sofrimentos 
físicos, sexuais ou mentais, direta ou indiretamente, por meio de enganos, 
ameaças, coação ou qualquer outro meio, a qualquer mulher, e tendo por 
objetivo e como efeito intimidá-la, puni-la ou humilhá-la, ou mantê-la nos 
papéis estereotipados ligados ao seu sexo, ou recusar-lhe a dignidade 
humana, a autonomia sexual, a integridade física, mental e moral, ou 
abalar a sua segurança pessoal, o seu amor próprio ou a sua 
personalidade, ou diminuir as suas capacidades físicas ou intelectuais 
(PORTAL DE DIRETOS INTERNACIONAIS, 1993). 
 

 

Atualmente, as agressões físicas e psicológicas sofridas pelas mulheres ocorrem 

principalmente no seio da família, ou seja, nas suas relações mais íntimas. Na 

maioria das vezes, salvo raras exceções, o agressor é um homem, companheiro 

ou marido da vítima. 

 

Assim, para configuração da violência doméstica, é necessário que ela ocorra no 

âmbito familiar, não sendo obrigatório que vítima e agressor residam no mesmo 

ambiente, mas sim, que haja vínculo afetivo entre as partes. 
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No entanto, é necessário que se faça uma diferenciação entre a violência de 

gênero e a violência comum. A primeira é assim conhecida por se tratar de uma 

violência em que a vítima sofre em função da condição feminina. 

 

O gênero reconhece as diferenças entre homem e mulher que foram construídas 

socialmente e fundadas no poder patriarcal que perdurou ao longo dos anos. 

Através das relações de gênero, surgiram diferentes papéis atribuídos ao homem e 

a mulher com supervalorização do papel masculino. O gênero é um produto que foi 

sendo construído por meio de ações ao longo das gerações. 

 

A violência de gênero se difere da violência doméstica por ser mais ampla e por 

tratar das mulheres apenas por serem mulheres. Por isso, muitos autores tratam 

de violência de gênero e violência doméstica como sendo distintas, pois, na 

primeira o objeto da violência é a mulher e na segunda o objeto é a família. 

 

Um exemplo claro da violência de gênero é o feminicídio, uma nova qualificadora 

do crime de homicídio, inserida no Código Penal no art. 121, §2º, inciso VI, e §2º A, 

através da Lei n. 13.104/15. 

 

O feminicídio assim nela é tratado: 

 

Art. 121. Matar alguém: § 2° Se o homicídio é cometido: VI - contra a 
mulher por razões da condição de sexo feminino: 
 § 2º - A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino 
quando o crime envolve: 
 I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher (BRASIL, 2015). 
 
 

Ainda, com a nova Lei, institui-se o aumento de pena na forma do artigo 121 §7º 

do Código Penal para os crimes praticados: durante a gestação; nos três meses 

posteriores ao parto; contra pessoa menor de quatorze anos; contra pessoa maior 

de sessenta anos; contra pessoa com deficiência; na presença de descendente da 

vítima; e na presença de ascendente da vítima. 

 

Por fim, incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos trazidos pela lei 8.072/90. 

Conforme expressa Bianchini e Gomes (2015), ―a qualificadora não se refere a 
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uma questão de sexo (categoria que pertence à biologia), mas a uma questão de 

gênero (atinente à sociologia, padrões sociais do papel que cada sexo 

desempenha)‖ o que se pode evidenciar a polêmica trazida por esta questão de 

gênero que vai de encontro ao que muitos pensam ser um fator marcado pelo 

sexo. 

 

 

2.3. O direito da mulher consagrado na Constituição Federal de 1988 

 

 

Por mais de três séculos vigorou no Brasil uma legislação conservadora e 

inspirada no pátrio poder da Idade Média. A mulher era submissa ao marido e 

dependia de sua autorização para praticar vários atos de sua vida.  

 

Historicamente, as relações entre mulheres e homens são desiguais, pois são 

marcadas pela subordinação da população feminina aos ditames masculinos que 

impõem normas de conduta às mulheres e as devidas correções ao 

descumprimento dessas regras, muitas vezes sutis e perversas, embutidas nesse 

relacionamento (TELES, 2006). 

 

O próprio Código Civil de 1.916 evidenciava a desigualdade de direitos entre os 

sexos, ao estabelecer seus papeis, sendo que a representação legal da família é 

de responsabilidade do homem enquanto que as mulheres ficavam com a 

responsabilidade dos afazeres domésticos além, é claro da criação dos filhos.  

 

Todas as constituições brasileiras tratavam do princípio da igualdade, mas não 

proibiam a discriminação da mulher. A Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 marcou a ruptura com um governo autoritário e o marco de um novo 

ordenamento em busca da democracia, inserindo o princípio da isonomia entre 

homens e mulheres.  

 

O movimento de mulheres teve importante participação, de modo que viabilizou 

reivindicações referentes à exclusão da mulher e o preconceito, buscando a 

inclusão dos direitos humanos para as mulheres. 
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A apresentação da Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes (1988), que 

indicava as demandas do movimento feminista e de mulheres foi o grande marco 

da inclusão dos direitos voltados para as mulheres.  

 

A Carta Magna de 1988 incorporou no Artigo 5°, os seguintes dizeres referentes a 

esta nova condição: ―homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição‖ (BRASIL, 1988). E no Artigo 226, Parágrafo 5°: ―Os 

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e 

pela mulher‖ (BRASIL, 1988).  

 

Esses dois artigos garantiram a condição de equidade de gênero, bem como a 

proteção dos direitos humanos das mulheres pela primeira vez na República 

Brasileira.  

 

Assim, a Constituição Federal reconheceu a igualdade formal entre homens e 

mulheres em direitos e obrigações, e no artigo 226, além de conferir igualdade no 

tocante à sociedade conjugal (§6º), consagra em § 8º que é dever do Estado coibir 

a violência: ―o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 

dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações‖ (BRASIL, 1988). 

 

Em 1985, criou-se o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM – por meio 

da Lei nº 7.353/85, objetivando incentivar o desenvolvimento de políticas públicas 

para assegurar a democracia e a cidadania das mulheres.  

 

Com o Código Civil de 2002, o preconceito e as relações de submissão da mulher 

também foram sendo cada vez mais enfraquecidos. A partir do advento do novo 

código, a mulher passa a ser sujeita de direitos e deveres baseada na igualdade 

entre os cônjuges.  

 

Ainda, no art. 2º e 3º da Lei Maria da Penha ressaltou-se também o direito a 

proteção inerente à mulher: 
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Art. 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza 
dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. 
Art. 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 
§ 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares 
no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput 
(BRASIL, 2006). 
 
 

Os artigos acima, apesar de destacarem direitos um pouco óbvios, tem o objetivo 

de tentar reparar a exclusão da mulher construída historicamente. Apesar de vários 

documentos internacionais de direitos humanos e quase todas as Constituições 

atuais proclamarem a igualdade entre todos, essa igualdade real está longe de ser 

alcançada. 

 

No entanto, o princípio da igualdade, não deve ser interpretado de modo a proibir 

os tratamentos diferenciados. Segundo Aristóteles (2002, p. 11), ―a igualdade está 

ligada a justiça‖, pela qual se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na medida de sua desigualdade. 

 

Assim, deve-se buscar não apenas a igualdade formal, decorrente da legislação, 

mas também a igualdade material, buscando o tratamento das desigualdades na 

medida necessária para a redução das diferenças sociais através da adoção de 

medidas para garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 

domésticas e familiares. 

 

2.4. - As formas de violência doméstica e familiar contra a mulher 

 

No Brasil, podemos perceber que mesmo não estando presente no Código Penal 

de 1940 na forma de um artigo ou agravante, a ―privação dos sentidos‖ era 
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utilizada para justificar o assassinato de mulheres pelos maridos, teoricamente 

enlouquecidos e fora de ―si‖ (COELHO, 2007, p. 35). 

 

Em outras palavras, é como se o assassinato fosse resultado de uma ação sempre 

―desvairada‖ do marido o que justificava a maioria deles ser absolvidos como 

coloca Viveiros (1936, p. 66), ao tratar do Código penal: 

 

O nosso Código Penal não se consagra em suas disposições este 
bárbaro e sangrento direito do marido matar a mulher. Mas nem por isto o 
júri deixa de absolver, vendo no fato ou uma defesa da honra ou uma 
completa privação de sentidos e de inteligência ou uma forma irresistível, 
segundo a capacidade do advogado que produz a defesa e requer o 
quesito (VIVEIROS, 1936, p. 66). 

 

A Justiça Brasileira possui um grande número de Termos Circunstanciados que 

dizem respeito a crimes relativos à violência de gênero intrafamiliar e que são 

diariamente encaminhados aos Juizados Especiais Criminais, entretanto, uma 

característica é marcante nesta realidade: ou as vítimas já sofreram violência 

outras vezes e não denunciaram; ou denunciaram e depois renunciaram ao direito 

de representação e mantiveram-se sujeitas à relação de violência. 

 

Portanto, são raras as denúncias nas delegacias, e mais raros ainda, os processos 

que têm prosseguimento. O Estado se mostra omisso em suas atribuições já que 

deixa a critério da mulher a responsabilidade de representação junto ao Ministério 

Público para que o processo seja instaurado. 

 

A Lei Maria da Penha avança no intuito de tipificar as formas de violência, 

contribuindo para sua identificação e visibilidade conforme é afirmado em seu 

artigo 7º: 

 

Art. 7º: São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
entre outras: 
I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
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, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
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cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
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 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; 
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; 
V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria (BRASIL, 2006).  

 
 

Assim, é requisito que a violência ocorra na unidade doméstica ou familiar, ou 

decorrente de relação íntima de afeto. É necessário ainda, apenas um vínculo de 

natureza familiar, não sendo obrigatório que a vítima more junto com o agressor. 

 

A partir do texto da referida lei, pode-se realizar um estudo mais aprofundado de 

cada tipo de violência destacado. 

 

2.4.1 Violência física 

 

A violência física refere-se aos atos com o intuito de ferir fisicamente a vítima, 

deixando marcas ou não, praticados com a intenção de causar dor, com a 

utilização ou não de objetos, causando lesões externas ou internas, tipificados 

como lesão corporal (art. 129 CP), constrangimento ilegal (art. 146 CP) e 

abandono material (art. 244 CP). No entanto, os ataques físicos podem variar de 

ferimentos até homicídios. 

 

2.4.2 Violência psicológica 

 

Também conhecida como agressão emocional, caracteriza-se pela discriminação, 

humilhação, desrespeito e depreciação. É um tipo de violência que não deixa 

marcas visíveis, mas psicologicamente causa danos que podem durar a vida toda, 

sendo às vezes, mais prejudicial do que a violência física. É tipificada no Código 

Penal como Difamação (art. 139), Injúria (art. 140) e Ameaça (art. 147). 



20 
 

 

2.4.3 Violência sexual 

 

Coincide com os conceitos de estupro e ataques físicos aos órgãos sexuais do 

corpo de uma pessoa e a coação da mulher a realizar atos sexuais com os quais a 

mesma não esteja de acordo. É caracterizado também como sexo sem 

consentimento. Pode ser tipificado como Estupro e Atentado Violento ao Pudor. 

 

2.4.4 Violência econômica 

 

É o exercício da submissão sobre a mulher de forma econômica, exercendo sobre 

ela poder e controle, evitando a independência financeira da mulher, obrigando-a a 

depender materialmente do agressor. Pode ser caracterizado também no crime de 

Dano (art. 163 CP). 

 

De acordo com dados do Disque Denúncia 180, que é um canal de atendimento à 

mulher que recebe denúncias de violência e presta serviços de orientação às 

vítimas, no ano de 2016, foram feitos 1.133.345 (Um milhão centro e trinta e três 

mil trezentos e quarenta e cinco) atendimentos. Um número 51% (cinquenta e um 

por cento) maior que do ano anterior.  

 

Do total desses atendimentos, 53,69% foram para prestar informações. Desses 

registros, 25,25% foram relativas a Lei Maria da Penha e a Violência Doméstica e 

Familiar. 24,01% encaminhamentos para Polícia Civil, Militar e Secretaria de 

Direitos Humanos. Ainda,12,38% correspondem a relatos de violência: 50,70%, de 

violência física; 31,80%, violência psicológica; 6,01%, violência moral; 1,86%, 

violência patrimonial; 5,05% violência sexual; 4,35% cárcere privado; e 0,23%, 

tráfico de pessoas. 

 

Ainda, em 65,91% dos casos, as violências foram praticadas por atuais ou ex-

companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. E em 36,79% dos 

casos a violência e cometida diariamente e em 30,43% semanal (PORTAL 

BRASIL, 2016). 
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3 PECULIARIDADES DA LEI E A PRISÃO PREVENTIVA 

 

 

3.1 Os avanços na esfera processual 

 

 

A Lei Maria da Penha em seu artigo 4º reproduz parte do texto encontrado no 

artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: ―na interpretação 

desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, 

especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar.‖ 

 

Ainda no mesmo artigo é possível verificar a preocupação do juiz em atender os 

fins sociais na aplicação da lei, em virtude do bem comum. Percebe-se, então, 

uma preocupação do legislador em conferir ao juiz a interpretação sociológica, de 

modo que seja permitida uma análise do caso concreto para melhor atendimento 

da mulher vítima de violência. 

 

Isso porque as mudanças na sociedade são constantes e o juiz não pode deixar de 

acompanhar a realidade e a interpretação da lei deve ser real e humanizada. A 

principal inovação trazida pela LMP no aspecto processual é a possibilidade de 

cabimento de prisão preventiva do agressor durante a fase do inquérito policial. 

Ressalte-se que a prisão preventiva só era admitida em fase de instrução criminal 

e com o advento da Lei 11.340 passou a ser possível a decretação da prisão de 

ofício pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou manifestação da 

autoridade policial. 

Ainda, a Lei Maria da Penha, traz avanços no nível do direito material, seja na área 

criminal, seja na área cível.  

 

Na parte criminal proíbe, por exemplo, que a sanção aplicada seja convertida em 

cestas básicas de alimentos a entidades carentes e agrava a pena do autor do fato 

delituoso, com a suspensão da posse e restrição do porte de armas. No âmbito 
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cível contêm medidas protetivas de urgência em proteção da ofendida, estas que 

incluem também medidas de proteção ao patrimônio (RIBEIRO, 2017). 

 

Ao proibir as penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, objetivou-

se que o agressor cumprisse pena de caráter pessoal, restringindo direitos ou a 

liberdade, de forma que a pena fosse mais adequada à situação e ao tipo de crime. 

 

No Título IV da LMP, encontramos as disposições gerais no que concerne aos 

procedimentos a serem adotados no caso concreto. No art.13, salienta-se que 

serão aplicadas as normas do Código de Processo Penal e Código de Processo 

Civil e da legislação que se refere à criança e ao adolescente, bem como do idoso 

que não forem divergentes com a Lei 11.340/06. 

 

Há também, a previsão da criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher com competência cível e criminal para processamento dos casos 

de violência doméstica. Ainda, há vedação da aplicação da pena pecuniária ou de 

cestas básicas, bem como do pagamento isolado de multa. 

 

Nota-se claramente que o legislador ao prever Juizados Especiais de Violência 

Doméstica, buscou reafirmar a intenção de que esses crimes não fossem julgados 

pelos Juizados regidos pela lei 9.099/95, que com os seus institutos 

despenalizadores como a suspensão condicional do processo e a transação penal 

acabariam banalizando o julgamento dos casos de violência contra a mulher. 

 

 

3.4 A renúncia à representação 

 

 

É direito previsto no artigo 16 da Lei 11.340/06, que a vítima possa renunciar à 

representação, antes da denúncia ser recebida pelo juiz:  

 

Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de 
que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o 
juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do 
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público (BRASIL, 2006). 
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Artigo este criticado por Cunha e Pinto (2010, p.1207) que alegam: 

 
Sabendo que renúncia significa abdicação do exercício de um direito, 
clara está a impropriedade terminológica utilizada pelo legislador, quando, 
na realidade, pretendeu se referir à retratação da representação, ato da 
vítima (ou de seu representante legal) reconsiderando o pedido-
autorização antes externado (afinal, não se renuncia a direito já exercido! 
(CUNHA; PINTO, et al, 2010, p. 1207).  
 
 

O Código de Processo Penal no artigo 25 não admite retratação após o 

oferecimento da denúncia. Nos termos da LMP, a audiência designada com 

destinação exclusiva de renúncia é realizada após o recebimento da denúncia. 

Assim, com a promulgação da Lei Maria da Penha, a retratação passa a ser 

admitida nos casos de violência doméstica após a oferta da denúncia, porém, 

antes de seu recebimento pelo juiz. 

 

A vítima caso se arrependa da intenção de processar o agressor, irá realizar uma 

retratação que tem que ser feita em audiência destinada exclusivamente para esse 

fim, observadas as formalidades do artigo 16. 

 

Ainda, se a vítima devidamente intimada não comparecer à audiência designada 

para ratificar seu desejo de retratação, configura retração tácita, ou seja, 

demonstra desinteresse no prosseguimento do feito. 

 

 

3.5 Da inaplicabilidade dos juizados especiais criminais 

 

 

No julgamento dos crimes de violência doméstica, não se pode aplicar a lei dos 

Juizados Especiais (Lei 9.099/95) que prevê benefícios como a transação penal e 

a suspensão condicional do processo, conforme percebido nos artigos 41 e 17 da 

referida lei: 

 

Artigo 41: Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra 
a mulher, independentemente de pena prevista, não se aplica a Lei 
9.099/95‖. 
Artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação 
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pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento 
isolado de multa (BRASIL, 1995). 
 

 

Desse modo, o legislador trouxe uma sanção mais severa aos agressores de 

violência doméstica. Vedou a punibilidade por meio de cestas básicas ou qualquer 

tipo de prestação pecuniária. A intenção é que o autor cumpra penas de caráter 

pessoal, privativa de liberdade ou restritiva de direitos.  

 

Conforme explicitado anteriormente, a LMP prevê a criação de Juizados 

específicos destinados ao atendimento às vítimas: 

 

Art.14: Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão 
ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos 
Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher 
(BRASIL, 2006). 
 

 

Mas, a legislação ao empregar o termo ―poderão‖ ao invés de ―deverão‖, não se 

estipulou como obrigatoriedade a criação dos Juizados. Assim, é uma faculdade 

dos Estados a instalação de tais Tribunais. 

 

Com o fato de não haver determinação legal que obrigue a instituição desses 

juizados especiais nem imposição de prazo para sua instalação, têm-se gerado um 

grave problema à Justiça, como é o caso do acúmulo de processos nas varas 

criminais, e agravado ainda mais a situação da violência doméstica no Brasil. 

 

Assim, o procedimento de um caso de violência doméstica é recebido pelo juiz da 

vara criminal que tem competência para ordenar as medidas protetivas de 

urgência, de natureza cível. As outras medidas decorrentes dessas medidas de 

urgência devem ser conhecidas e julgadas na respectiva vara de família.  

 

No entanto, há uma preocupação no que diz respeito à vedação da aplicabilidade 

dos Juizados Especiais Criminais aos crimes definidos pela LMP, quando a 

conduta configura apenas contravenção penal, como é o caso de vias de fato, 

perturbação do sossego, etc. 
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Nesses casos, há alguns entendimentos no sentido de que a vedação do JEC 

refere-se especificamente a ―crimes‖, na forma do art. 41, e então as 

contravenções penais estariam sujeitas à competência dos Juizados Especiais 

Criminais, e apenas às vedações de prestação pecuniária e demais restrições do 

artigo 17 acima explanado. 

Contudo, no sentido de restringir também as contravenções penais à competência 

dos Juizados Especiais, a jurisprudência vem sendo pacífica: 

 

Como é cediço, o art. 41 da Lei nº 11.340/06, ao dispor que "aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9099/95, de 
26 de setembro de 1995", proibiu a aplicação dos institutos previstos na 
Lei dos Juizados Especiais Criminais aos crimes praticados com violência 
doméstica contra a mulher, inclusive da suspensão condicional do 
processo. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se 
recentemente pela constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha, 
afastando a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/1995 no que se refere aos 
crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher não sendo, 
assim, admissível a suspensão do processo em casos assemelhados aos 
dos autos (HC 106.212/MS, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 
24/03/2011). 5. Necessário salientar que a Lei 11.340/06 visa à proteção 
da mulher em seu ambiente doméstico, familiar e afetivo, pelo que 
possibilitou coibir-se, com mais rigor, violência contra sua pessoa, o que, 
efetivamente, vai ao encontro dos anseios da sociedade, inferindo-se da 
análise do artigo 41 do referido diploma legal, não devam ser 
considerados de menor potencial ofensivo, os crimes ali previstos, 
independentemente da quantidade de pena estabelecida (PINHEIRO 
FILHO, 2012). 
 

 

Desse modo, declarou-se a inaplicabilidade da Lei 9.099/95 aos crimes e às 

contravenções penais tipificados na Lei Maria da Penha através da Súmula 536 do 

STJ. 

 

3.4. Do cabimento de prisão preventiva do agressor 

 

Previsível no artigo 20 da Lei 11.340/06, o agressor poderá ter sua prisão 

preventiva decretada em qualquer fase do processo e até mesmo durante o 

inquérito policial: ―Art. 20: Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução 

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

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 

policial‖ (BRASIL, 2006). 
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Importante destacar o parágrafo único do artigo: ―O juiz poderá revogar a prisão 

preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, 

bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem‖ (BRASIL, 

2006). 

O artigo 42 da Lei Maria da Penha, acrescentou um inciso no artigo 313 do Código 

de Processo Penal, aumentando as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, 

que pode ser decretada visando a garantia da execução das medidas provisórias.  

 

Assim sendo, no caso de um delito de lesão corporal contra a mulher, mesmo que 

esse crime tenha previsão de pena de detenção de três meses a três anos, o autor 

pode ter sua prisão preventiva decretada nos termos da nova redação dada ao 

artigo 313 do CPP. O decreto lei 3.689 de 03 de outubro de 1941, em seu artigo 42 

assim passa a vigorar: ―IV – se o crime envolver violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência.‖ 

 

 
Conforme dispõe o artigo 42 da LMP, a prisão preventiva somente é cabível para 

garantir a execução das medidas protetivas. Assim, depreende-se que antes da 

decretação da prisão preventiva, devem ter sido deferidas medidas protetivas à 

vítima e tais medidas sido descumpridas pelo agressor.  

 

Assim, nos casos em que a autoridade policial pugna pela prisão preventiva do 

agressor antes da imposição de qualquer medida protetiva, há um resquício de 

ilegalidade. Inicialmente devem ser impostas medidas de proteção e caso 

descumpridas ou pelo surgimento de novo acontecimento que a justifique, a prisão 

preventiva poderá ser decretada. 

 

Abaixo, citamos um exemplo de tal ocorrência: 

 

Habeas corpus. Processual penal. Violência doméstica contra a mulher. 
Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Acautelamento da integridade 
física das vítimas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Crime 
apenado com detenção. Possibilidade de decretação da custódia. 
Inteligência do art. 313, inciso iv, do cpp. 1. É legal o decreto de prisão 
preventiva que, partindo da singularidade do caso concreto, assevera a 
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necessidade de acautelamento da integridade, sobretudo física, das 
vítimas, as quais, ao que consta dos autos, correm risco de sofrerem 
novas ofensas físicas, em se considerando o histórico do Paciente. 2. A 
despeito de os crimes pelos quais responde o Paciente serem punidos 
com detenção, o próprio ordenamento jurídico – art. 313, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.340/2006 
– prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas 
hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução 
de medidas protetivas de urgência (VAZ, 2009).  
 
 
 

No entanto, por se tratar de uma medida de caráter cautelar, os requisitos do artigo 

312 do CPP devem ser observados que são as hipóteses que autorizam a prisão 

preventiva, ou seja, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência 

da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 

 

Abaixo segue exemplo: 

 
Processual penal. Recurso em habeas corpus. Lei Maria da Penha. Prisão 
preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Periculosidade do 
agente. Descumprimento de medidas protetivas. 1. A teor do art. 312 do 
Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada 
quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da 
materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o 
periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa 
criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei 
penal. 2. A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das 
medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do 
paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão 
se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita 
consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. 3. 
As condições pessoais do acusado, tais como primariedade, bons 
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são 
suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso 
presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese. 4. Recurso 
ordinário desprovido (FARIA, 2015). 
 
 

Verifica-se então, os requisitos para decretação da prisão cautelar bem como da 

sua manutenção, e a qualquer tempo cabendo sua revogação ou revisão quando o 

juiz julgar necessário. 
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4 DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

 

 

As medidas protetivas são medidas cautelares que o juiz pode conceder com o 

objetivo de proteger a vítima. Para serem concedidas é necessário a comprovação 

da prática de conduta por parte do agressor que caracterize violência contra a 

mulher. São divididas em medidas que obrigam o agressor a não praticar certas 

condutas e as que são direcionadas à vítima e seus filhos, objetivando protegê-los. 

 

A adoção dessas medidas só pode ser feita se a vítima manifestar sua vontade no 

sentido de que elas sejam tomadas. Caso a ofendida dispense a aplicação das 

medidas, cabe à mesma informar à autoridade policial e a autoridade oficiar ao 

juízo a opção da vítima. 

 

 

4.1. Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor 

 

 

No artigo 22 da Lei Maria da Penha são definidas as medidas protetivas de 

urgência que obrigam o agressor:  

 

Art. 22: Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, entre outras: 
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação 
ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003; 
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 
fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação; 
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 
física e psicológica da ofendida; 
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 
equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 
previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 
as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao 
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Ministério Público. 
§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas 
condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei no 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, 
corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e 
determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do 
agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob 
pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, 
conforme o caso. 
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, 
poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. 
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o 
disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (BRASIL, 2006). 
 
 

Assim, verifica-se que essas medidas são destinadas a quem pratica a violência, 

estando sujeito às restrições legais. 

Para serem concedidas, dois requisitos são entendidos como pressupostos a 

serem observados: o periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris 

(aparência do bom direito).  

 

4.1.1 – Quanto ao porte ou posse de armas 

 

O desarmamento do agressor é fundamental na medida em que se almeja a 

proteção da vítima. De fato, a situação pode se agravar ainda mais se durante o 

acontecimento de uma violência, o agressor estiver armado. 

 

Assim, a LMP busca desarmar o agressor, sendo que o Juiz pode determinar a 

suspensão da posse ou a restrição do porte de armas de fogo. Nesse caso, se o 

agressor tiver posse registrada na Polícia Federal, o desarmamento pode ser 

solicitado através do pedido de medida protetiva.  

 

Segundo Campos e Corrêa (2007): 

 

Sendo legal a posse e o uso da arma de fogo pelo agressor, denunciando 
a vítima à autoridade policial a violência e justificando a necessidade de 
desarmá-lo, por temer pela própria vida, será instalado expediente a ser 
remetido ao juízo. Deferido o pedido e excluído o direito do ofensor 
manter a posse da arma, ou sendo limitado o seu uso, deve-se comunicar 
a quem procedeu ao registro e concedeu a licença: o Sistema Nacional de 
Armas (SINARM) e a Polícia Federal. Caso o agressor tenha direito ao 
uso de arma de fogo, segundo o rol legal, o juiz comunicará ao respectivo 
órgão, corporação ou instituição que impôs. O superior imediato do 
agressor fica responsável pelo cumprimento da determinação judicial sob 
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pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência. A 
restrição é válida para evitar tragédia maior. Se o marido agride a esposa, 
de modo a causar lesão corporal, se possuir arma de fogo, é possível 
que, no futuro progrida para o homicídio (CAMPOS; CORRÊA, 2017, p. 
81).  
 
 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, por Santos (2017), a 

pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ―4,4 milhões de brasileiras 

foram vítimas de violência no ano de 2016, e 257 mil mulheres levaram tiro do 

agressor. E ainda, 52% do total de vítimas não fez nada em relação a agressão 

(SANTOS, 2017). 

 

4.1.2 - Afastamento do local de Convivência 

 

A segunda medida protetiva prevista no artigo 22, diz que o agressor pode ser 

obrigado a se afastar do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, não 

importando qual seja o local em que residam; e essa medida não pode usar 

apenas por vontade da vítima, deve haver risco de algum crime caso não seja feito 

o afastamento do agressor do local de convivência conjunta. 

 

Se houver reincidência de violência doméstica, essa medida é uma das mais 

eficazes para proteger a vítima. No caso de descumprimento, o agressor incorrerá 

no crime de desobediência, previsto no art. 359 do Código Penal. E caso o vínculo 

familiar já não exista mais, a pena a ser aplicada é de invasão de domicílio. 

 

Nesses casos, cabe a prisão em flagrante do agressor que tenha cometido além 

da violência doméstica, o descumprimento de uma ordem judicial e a prisão 

preventiva será decretada nos termos do artigo 313, IV, do CPP. 

 

No entanto, na prática essa medida é muito mais difícil de ser observada devido à 

grande insuficiência de estrutura para fiscalização e acolhimento das vítimas. Com 

o pouco efetivo de policiais, a fiscalização de medidas impositivas de afastamento 

se torna praticamente impossível. Até que um agente público possa se deslocar 

para atender uma solicitação da vítima de que o agressor descumpriu a medida, 

danos maiores já podem ter sido provocados, e talvez, até irreversíveis. 
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A imposição de afastamento da vítima pode ser utilizada nos casos em que o 

agressor fica seguindo a vítima para o trabalho ou para casa, no intuito de coagi-la. 

A esse respeito, manifesta-se a jurisprudência: 

 

A fixação de distância mínima de cinquenta metros para aproximação da 
vítima, realizada em audiência pela magistrada de primeiro grau, foi 
originada de declaração da ofendida, namorada do paciente, no sentido 
de que foi agredida e ameaçada por ele, tudo com base na Lei 
11.340/2006. Segundo dispõe o art. 22, III, a, da Lei Maria da Penha, 
constatada a prática de violência contra a mulher, o juiz poderá, de 
imediato, proibir a aproximação do agressor, fixando limite mínimo de 
distância, exatamente como ocorreu na hipótese. Assim, por ora, não há 
constrangimento ilegal ocasionado pela magistrada de primeira instância 
que agiu com base no relato da ofendida e no que dispõe a Lei 
11.340/2006. O fato de ser ex-namorada do paciente, em tese, não retira 
a vítima do manto de proteção da Lei Maria da Penha, pois o art. 5º da 
referida lei equipara à violência doméstica a agressão praticada em 
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (OLIVEIRA, 
2011).  
 

 
 

4.1.3 - Vedação de Condutas 

 

Algumas práticas também podem ser proibidas através da Lei 11.340, uma vez 

que tais condutas buscam prevenir eventuais crimes e proteger as vítimas: 

Porém, como menciona Azevedo (1985, p. 177): 

 

Há dificuldades estruturais do Estado em implementá-las. E, nesse ponto, 
é bom ter presente que impor medidas que não poderão ser fiscalizadas 
ou implementadas com um mínimo de eficácia é sempre um contributo 
para o desprestigio da Justiça. De nada adianta o juiz justificar-se 
intimamente com escusas do tipo: ‗isso é problema da polícia, do poder 
executivo, etc.‘, pois, na visão social, todos os órgãos – polícia, Poder 
Judiciário, advogados, Ministério Público – estão entre as imbricados e 
compreendem o grande sistema de justiça, de modo que as falhas em 
quaisquer dessas engrenagens depõem contra o todo sistêmico 
(AZEVEDO, 1985, p. 177).  

 

Já nos casos de ameaças, vexames em público, perturbação no trabalho pode ser 

determinada a proibição de comunicação. No entanto, tal medida também é 

inviável nos tempos atuais, com o desenvolvimento tecnológico e a infinidade de 

aparelhos telefônicos, a criminalidade tem sido muito facilitada. 
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4.1.4 - Restrição ou Suspensão de Visitas 

 

Em se tratando da medida de restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores 

de idade, a violência deve estar relacionada com eles, no caso, vítimas de 

violência sexual, lesão corporal, maus-tratos, etc. 

 

No entanto, se a violência incluir somente a mãe como vítima, não podem ser 

restringidas as visitas do pai aos filhos. Nesse caso, o local e o horário das visitas 

podem ser alterados, e o agressor não pode estar embriagado ou sob efeito de 

entorpecentes, além de ser recomendado a não frequentar determinados locais. 

 

Caso a mulher e os filhos estiverem sob os cuidados de um abrigo ou na 

residência de familiares, a restrição é mais rígida, não podendo o local ser 

divulgado no processo para manter o sigilo. Em relação ao direito de visita aos 

filhos, serão permitidos, porém em um local determinado pelo juiz. 

 

4.1.5 - Alimentos Provisórios 

 

A Lei Maria da Penha determina que alimentos provisionais ou provisórios podem 

ser fixados pelo Juiz criminal ou pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar a 

caráter de medida protetiva de urgência. 

 

Os alimentos provisórios são aqueles fixados pelo juiz imediatamente ao receber a 

inicial, na Ação de Alimentos regulada pela Lei 5.478/68; já os alimentos 

provisionais são os reclamados pela mulher ao propor até mesmo antes da ação 

principal de separação judicial ou divórcio direto, para seu sustento até o final da 

demanda. Os alimentos deferidos em ação de investigação de paternidade 

também são denominados de provisionais. 

 

A fixação de alimentos é algo essencial, pois é obrigação de caráter urgente, e a 

dependência econômica é um fator que influencia significativamente no poder 

pátrio exercido pelo agressor. Dessa forma, se a vítima tiver condições de arcar 

com o sustento próprio essa medida não é indispensável a ela, no entanto, aos 
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filhos, continua a se tratar de um direito indisponível. Para a aplicação dessa 

medida o juiz deverá obter informações sobre a necessidade da mulher e dos 

filhos e da renda e previdência social do agressor. Também há a previsão de 

alimentos gravídicos caso a vítima esteja grávida. 

 

Assim, se os alimentos forem concedidos pelo juiz do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, a autora dispõe do prazo de 30 dias para 

propor a ação principal, que pode ser de separação judicial, reconhecimento e 

dissolução de sociedade de fato, etc., ou mesmo a ação de alimentos principal. 

Nesse caso, apesar da competência do juizado, cível e criminal, a competência do 

mesmo se restringe às situações de violência doméstica ou familiar contra a 

mulher.  

 

O juiz deve adotar as medidas de urgência, e a ação principal deverá ser ajuizada 

perante a Vara da Família ou a Vara Cível, conforme as regras de organização 

judiciária. 

 

 

4.2. Medidas protetivas de urgência à vítima 

 

 

A LPM reserva em seus artigos 23 e 24 as medidas protetivas indicadas pelo juiz: 

 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras 
medidas: 
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 
comunitário de proteção ou de atendimento; 
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao 
respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos 
relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 
IV - determinar a separação de corpos. 
Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 
daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, 
liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: 
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 
II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, 
venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 
judicial; 
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por 
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perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a ofendida. 
Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins 
previstos nos incisos II e III deste artigo (BRASIL, 2006). 
 

 

Nos artigos 23 e 24 da LMP percebe-se uma preocupação em proteger a vítima 

bem como dos bens dela. 

 

4.2.1 - Programas de Proteção e Atendimento 

 

De acordo com o que prevê a lei em estudo, devem ser criados programas de 

Proteção e Atendimento para efetividade dessa medida protetiva e não precisam 

necessariamente ter finalidade específica para as vítimas de violência doméstica.  

 

Podem ser promovidos tanto pelo Estado quanto por iniciativa de grupos e 

organizações não governamentais. Devem contar com uma estrutura 

multidisciplinar para atendimento das vítimas, profissionais especializados nas 

áreas psicossocial, jurídica e da saúde, além de possuir a devida segurança 

necessária. 

 

O artigo 35 trata dos centros de atendimento integral e multidisciplinar e das casas-

abrigos para encaminhamento das mulheres e dependentes em situação de 

violência doméstica e familiar. Esses canais de atendimento desenvolvem 

trabalhos de assistência social, justiça, segurança pública e saúde no sentido de 

desenvolver estratégias de prevenção, a responsabilização do agressor e a 

assistência completa à mulher vítima de violência doméstica. 

 

Assim, algumas cidades por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social 

e Secretarias de Saúde oferecem programas de auxílio habitacional, alimentar, 

tratamento médico e acompanhamento psicológico através dos Centros de 

Acompanhamento Psicossocial (CAPS) e CREAS – Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social. 

 

Ainda, há a Central de Atendimento a Mulher, o Ligue180, que é um canal de 
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informações e denúncias de violência, que desde a sua criação, em 2005, já 

prestou mais de 5.378.774 atendimentos, auxiliando mulheres no processo de 

enfrentamento da violência de gênero. 

 

4.2.2. Recondução ao Domicílio 

 

A recondução é uma alternativa prevista em lei, pois em alguns casos acontece o 

afastamento do lar por parte da vítima em virtude do medo decorrente da violência 

sofrida ou que possa acontecer caso a mesma retornasse a sua residência. Assim, 

a vítima e seus dependentes podem ser reconduzidos ao domicílio e inclusive o 

transporte é providência que deve ser tomada pela polícia de imediato, 

principalmente nos casos em que não se pode contar com Programa de Proteção.  

 

4.2.3. Afastamento do Lar 

 

A LMP trouxe também a possibilidade da ofendida ser afastada do lar, a seu 

próprio requerimento e por ordem judicial. A prioridade da lei é que o acusado seja 

afastado do local de convivência com a vítima. 

 

A respeito do pedido de afastamento do lar, Porto (2007, p. 101) destaca: 

 

Onde se lê, ‗determinar‘ deve-se entender ‗autorizar‘, isto porque o juiz 
não pode obrigar a vitima a afastar-se do lar; só o agressor pode ser 
compelido a tanto, caso contrário, estar-se-ia vitimizando-a duplamente. 
‗Autorizar‘ significa aqui legitimar o famigerado ‗abandono do lar‘, tido, 
tradicionalmente, como atitude que atentava contra os deveres 
matrimoniais. Na realidade, a mulher que abandona o lar, especialmente 
levando consigo os filhos, tendo depois como provas que o fez por razões 
de segurança, não pode por isso mesmo ser acusada de haver 
desentendido obrigações inerentes ao matrimonio, porque o fez em 
situação de necessidade, sendo-lhe inexigível conduta diversa, sequer a 
de que aguardasse uma autorização judicial para sair de casa (PORTO, 
2007, p. 101). 
 

 

4.2.4. Separação de Corpos 

 

Essa proteção exige necessariamente que o agressor e a vítima residam juntos, 
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independentemente se são casados ou vivem em união estável. É uma medida 

que deve ser cumulada com processo de separação judicial, dissolução de união 

estável ou anulação do casamento e o processo deve ser distribuído em até 30 

dias após a concessão da medida. 

 

No entanto, como trata-se de uma medida de urgência que visa proteger a 

integridade da vítima, a separação de corpos não depende de ação principal a ser 

interposta no prazo de 30 dias, conforme Súmula 10 do TJRS: ―O deferimento de 

pedido de separação de corpos não tem sua eficácia submetida ao prazo do art. 

806 do CPC.‖ 

 

4.2.5. Medidas de Ordem Patrimonial 

 

A lei Maria da Penha abrange ainda uma proteção aos bens do casal ou bens 

particulares da mulher, prevendo a aplicação de medidas protetivas referentes ao 

patrimônio. São medidas destinadas a impedir que o cônjuge ou companheiro da 

vítima cause prejuízos transferindo bens ou dilapidando o patrimônio. 

 

A vítima deve indicar com base no inciso II do artigo 24 da LMP quais os bens que 

deseja que sejam interditados de alienação ou locação por parte do agressor.  

Ainda pode-se fazer uma aplicação mais ampla do texto da lei, pois pode ser 

solicitada inclusive a reintegração de posse no imóvel que pertença à vítima que foi 

esbulhado quando a expulsou do lar.  

 

No entanto, nos casos de união estável em que não é possível identificar bens em 

nome do casal, pois na maioria das vezes o bem é registrado apenas em nome de 

um dos companheiros, o juiz pode determinar o arrolamento dos bens ou o 

protesto contra a alienação de bens, de forma a garantir a higidez do patrimônio. 

 

Por outro lado, há situações em que as mulheres depositam sua confiança nos 

companheiros e concedem procurações com poderes amplos, e assim, ficam 

subordinadas a vontade do cônjuge ou companheiro que tem livre arbítrio para 

fazer o que quiser. E no caso de violência e surgindo o anseio por vingança por 
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parte do homem, com a procuração ele pode fazer o que bem entender com o 

patrimônio. Em razão disso, através de liminar pode o juiz suspender as 

procurações outorgadas ao agressor após o recebimento da denúncia.  

 

Ainda que a Lei fale em suspensão, a hipótese é de revogação do mandato, até 

porque ‗suspensão da procuração‘ é figura estranha no ordenamento jurídico. De 

qualquer modo, seja suspensão, seja revogação, o fato é que o agressor não mais 

poderá representar a vítima (DIAS, 2008, p. 90). 

 

A suspensão da procuração deve ser informada ao Cartório de Notas e aconselha-

se também a ciência do Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 
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5 A INEFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

 

5.1. Da assistência à mulher e a falta de políticas públicas eficazes  

 

 

No título III da Lei Maria da Penha, denominado ―Da assistência à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar‖ encontramos as Medidas Integradas de 

Prevenção, a Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 

e o Atendimento pela Autoridade Policial. 

 

No que se refere à assistência à mulher, destaca-se: 

 

Art. 9
o
  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 
Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras 
normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for 
o caso. 
§ 1

o
  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas 
assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 
§ 2

o
  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: 
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 
administração direta ou indireta; 
II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento 
do local de trabalho, por até seis meses. 
§ 3

o
  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de 
emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 
e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros 
procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência 
sexual (BRASIL, 2006). 

 

Os mecanismos de assistência à mulher dividem-se basicamente em três direitos 

fundamentais básicos, 1 – assistência social, que se refere a  inclusão da vítima 

nos cadastros de programas assistenciais do governo; 2 – saúde, no acesso aos 

benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os 

serviços de contracepção de emergência, a profilaxias das DST e da AIDS e 

demais procedimentos médicos necessários; e, 3 – segurança pública,  

assegurando a proteção policial e abrigo à vítima quando iminente risco de vida.  
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Já no tocante à manutenção do vínculo empregatício, por vezes a vítima acaba 

perdendo seu emprego nos casos em que o agressor promove inconvenientes e 

desordem no local de trabalho da vítima, e o empregador não mais tolera esse tipo 

de atitude.  

 

No caso da mulher servidora pública, a LMP acrescentou mais uma possibilidade 

de remoção da mulher vítima de violência, a pedido dela e independente do 

interesse da administração pública.  

 

No entanto, a servidora pública municipal não pode ser removida de uma cidade 

para outra, pois estaria ao mesmo tempo, obrigando um município diferente do 

âmbito da competência do juiz a acatar uma decisão; o município também seria 

obrigado a acolher uma servidora que não pertence ao seu quadro; e, violando o 

princípio da obrigatoriedade de concurso público para ingresso na administração 

pública.  

 

Assim, a adoção de outras medidas de proteção deve ser realizada primeiro ou 

que seja feita a remoção da servidora de um setor ou em grandes cidades, de um 

bairro para outro pode atingir o objetivo da lei.  

 

O artigo 8º da LMP faz referência a um conjunto articulado entre os Entes 

Federativos no combate a violência:  

 

Art. 8º (CAPUT). A política pública que visa coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de 
ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de 
ações não-governamentais, tendo por diretrizes: (...) (BRASIL, 2006) 
 

 

Como se pode observar, um conjunto de ações integradas entre os Entes 

Federados e entes não governamentais será necessário para efetivar as 

necessidades da mulher em situação de violência doméstica e garantir os seus 

direitos básicos. Atualmente, a maior dificuldade no combate à violência no Brasil, 

é a falta de integração entre os órgãos estatais.  

 

A divisão das polícias em federal e estadual e, pior, destas últimas em civil e 
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militar, com os corporativismos e desconfianças mútuas que daí resultam, impede 

que se estabeleça uma eficaz comunicação entre elas. O isolamento do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, impostos, não raras vezes, pelos próprios 

membros dessas instituições, é outro fator a conspirar contra a eficiência do 

serviço público prestado (LIMA, 2016, p. 1188).   

 

O legislador buscou integrar entre os diversos órgãos na luta contra a violência 

doméstica. Uma rede de atendimento por meio de um trabalho que fosse 

desenvolvido de forma articulada entre os órgãos governamentais e não 

governamentais e a sociedade em geral, de forma a ampliar e melhorar o 

atendimento, identificação e encaminhamento das vítimas e o estudo de técnicas 

efetivas de prevenção. 

 

Essa rede de atendimento teria como objetivo buscar integrar as diversas áreas 

envolvidas para a solução do problema, como a segurança pública, a saúde, 

educação, assistência social, cultura, etc. 

 

A Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência conta com alguns 

serviços, dentre os quais: centros de Referência, onde as mulheres são atendidas 

por psicólogos e assistentes sociais, orientação jurídica e o encaminhamento de 

forma a superar a situação de violência, proporcionando o devido amparo e 

assistência necessários; casas Abrigo, onde são oferecidas moradia e atendimento 

às mulheres que estão em situação de risco de vida iminente por um prazo 

necessário para que possam retomar suas atividades de vida normais; delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). 

 

Implantadas no Brasil inicialmente em 1985, em São Paulo, são Delegacias de 

Polícia Civil que se caracterizam como uma porta de entrada das mulheres na rede 

de serviços, prestam atendimento às mulheres em situação de violência, 

realizando orientação jurídica e procedimentos de investigação, apuração e 

prevenção dos crimes de violência contra a mulher.  

 

Existe também a Defensoria Pública da Mulher que se constitui de uma política 
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pública inovadora, constituem uma das formas de ampliar o acesso à Justiça e 

garantir às mulheres orientação jurídica adequada, bem como o acompanhamento 

das mulheres que não tem condições de arcar com advogado particular além dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos do Poder 

Judiciário com competência cível e criminal para processamento, julgamento e 

execução dos casos de violência doméstica. 

 

Há também a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, que por meio de 

ligações gratuitas disponibiliza para as mulheres um serviço de esclarecimento de 

dúvidas e orientações gerais; Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 

– desenvolvem serviços básicos e ações de cunho preventivo para as famílias em 

situação vulnerável; Centros de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) – trabalham com a proteção das famílias e pessoas que tiveram seus 

direitos violados e estejam em situação de risco (proteção especial); Centro de 

Educação e Reabilitação do Agressor – os Juizados Especiais de Violência 

Doméstica contra a mulher e demais juizados e varas fazer o encaminhamento dos 

autores de violência para um acompanhamento e reeducação a partir de uma 

abordagem responsável.  

 

Em 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) que 

desenvolviam o trabalho de coordenação das atividades de atendimento e apoio à 

mulher vítima de violência doméstica. A Secretaria desenvolvia também o Pacto 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que era um plano de 

ações a serem trabalhadas e previa implantação de canais de atendimento e 

prevenção à violência doméstica.  

 

Em 2015 a Secretaria de Políticas para as Mulheres foi incorporada ao Ministério 

das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, MMIRDH, unindo a 

Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos 

Humanos e a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Depois, em maio de 2016, 

o presidente Michel Temer extinguiu o MMIRDH e cumulou suas atribuições ao 

Ministério da Justiça que passou a ser chamado de Ministério da Justiça e 

Cidadania. 
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Assim, observa-se que além do grande avanço legislativo com a previsão de um 

tratamento jurídico diferenciado para os crimes de violência contra a mulher, a lei 

também trilhou o caminho para uma política pública integrada e multidisciplinar no 

enfrentamento da violência. Seu objetivo é buscar não só uma resposta no sistema 

jurídico e de segurança, mas sim, promover também uma mudança social e 

cultural na população de modo a erradicar a violência doméstica. 

 

No entanto, as atuais políticas públicas disponíveis para atendimento aos casos de 

violência não são suficientes para o tratamento adequado dos agressores e 

oferecimento do apoio necessário às vítimas. A falta de compromisso político e a 

insuficiência de orçamento adequados são as principais causas da dificuldade de 

implementação das ações e serviços previstos na lei. Por não serem priorizadas as 

políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal, o oferecimento de 

serviços para aplicação efetiva da Lei tem se tornado cada dia mais um sonho 

distante.  

 

Se a gestão pública não for séria e comprometida com o enfrentamento da 

violência, a Lei Maria da Penha não será efetivada plenamente, nem se poderá 

alcançar a igualdade material entre homem e mulher.  Dentre as principais 

necessidades, destaca-se a falta de suporte necessário, a falta de capacitação dos 

profissionais para atendimento e um trabalho de prevenção eficaz. 

Segundo a própria Maria da Penha Maia Fernandes em reportagem realizada pela 
G1 (2017), 

O poder público não investe na questão da violência contra as 
mulheres, criando os canais para que a mulher tenha onde denunciar – os 
centros de referência, as delegacias da mulher, as casas abrigo, os 
juizados especializados. Infelizmente, os pequenos e médios municípios 
estão muito desassistidos e nos grandes municípios os equipamentos, 
muitas vezes, não funcionam nos finais de semana e nem nos feriados, o 
que representa uma negação do compromisso dessas políticas públicas 
(G1, 2017). 

 

Além das políticas públicas, ações educativas principalmente envolvendo a mídia 

são necessárias para desfazer uma cultura discriminatória no que se refere aos 
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papéis exercidos por homens e mulheres na sociedade.  

 

 

5.2. Da inefetivação das medidas protetivas 

 

 

No Brasil, muitos casos de violência não são denunciados por medo. Ainda os 

resquícios de uma sociedade que cultuou a superioridade masculina produzem 

efeitos até os dias atuais. A Lei Maria da Penha surgiu no encalço de tentar acabar 

com esse tipo de crime e oferecer um amparo para as vítimas. 

 

Seja por medo, por vergonha, seja por não ter para onde ir, ou receio de não 

conseguir se manter sozinha e sustentar os filhos. O fato é que a mulher resiste 

em buscar a punição de quem ama ou, ao menos, amou um dia (DIAS, 2008, p. 

24).  

 

Apesar de haver respaldo para as vítimas no âmbito da legislação brasileira, o 

Estado deve participar de modo ativo no combate ao crime implantando programas 

que submetam os agressores a tratamentos.  

 

No entanto, o Estado não dispõe de condições suficientes para aplicar as penas 

previstas na legislação e também não disponibiliza a capacitação adequada para 

os profissionais das áreas que lidam diretamente com a vítima e o agressor. 

 

A LMP estabelece várias medidas de assistência que devem ser adotadas no 

sentido de coibir e prevenir a violência doméstica. No texto da referida lei 

encontram-se vários mecanismos que se colocados em prática e plenamente 

efetivados pelo Poder Público, a violência contra mulher seria praticamente 

extinguida. 

 

Entre as medidas previstas no Título III da LMP e quase não implementadas é a 

criação de Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres – DEAM, o que 

causa um enorme prejuízo para o atendimento das vítimas, além do 
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constrangimento que muitas vezes elas passam, pois as demais delegacias não 

contam com a estrutura adequada e os profissionais também não receberam a 

capacitação necessária.  

 

Em 2009, o Brasil contava com apenas 262 municípios com casas-abrigo, 559 

Centros de Referência de Atendimento às Mulheres, 397 Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher, 469 Núcleos Especializados de 

Atendimento às Mulheres nas Defensorias Públicas e 274 Juizados Especiais de 

Violência Doméstica e Familiar (MUNIC, 2009).  

 

Segundo uma matéria da BBC Brasil, o processo de denúncia é o que encontra os 

principais obstáculos no combate à violência doméstica: 

 

O caso de Maria Fernanda ilustra o problema. Ela resolveu denunciar o 
namorado após ter sofrido agressões por dois anos e meio. Mas a 
experiência que teve na delegacia a traumatizou.  
Vocês vêm aqui todo dia por causa dessas 'coisas de mulher' e depois 
fica tudo bem", foi a primeira coisa que o delegado disse ao ouvir o início 
do depoimento de Maria Fernanda – e ele passou a meia hora seguinte 
fazendo de tudo para convencê-la de que seria um erro denunciar o 
namorado agressor. "Eles tentam de todas as formas fazer você desistir. 
No meu caso, conseguiram. Saí de lá humilhada (MENDONÇA, 2015). 

 

Dentre as principais deficiências das delegacias, destaca-se o fato de que elas só 

funcionam em dias de semana e horário comercial, e muitos casos de violência 

doméstica acontecem aos finais de semana o que faz com que as mulheres 

tenham que esperar até a segunda-feira para fazer a denúncia ou recorrer às 

outras delegacias e passar por constrangimentos conforme relato acima. 

 

A falta de capacitação profissional nas demais delegacias também é algo que faz 

com que as vítimas desistam de denunciar as agressões. O relato abaixo de uma 

vítima ilustra o preconceito dos profissionais no atendimento às mulheres: 

 

Você tem certeza que vai fazer isso (denunciar)? Essas marcas aí? Estão 
tão fraquinhas...até você chegar no IML (para fazer exame de corpo de 
delito), já vão ter desaparecido. Se você denunciar, vai acabar com a vida 
dele. Ele vai perder o emprego e não vai adiantar nada, porque vai ficar 
alguns dias preso, depois vai pagar fiança e vai sair ainda mais bravo com 
você", dizia o delegado à Maria Fernanda (MENDONÇA, 2015). 
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Esse fator é um dos mais prejudiciais que no dia 08/11/2017 foi sancionada a Lei 

13.505 que acrescentou dois artigos à Lei Maria da Penha, tratando exatamente do 

atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. 

 

A Lei 11.340/06 passa a vigorar então com um artigo 10-A e 12-A. O novo artigo 

10-A prevê que a mulher vítima de violência tem direito a um atendimento 

especializado e os servidores preferencialmente deverão ser mulheres e 

previamente capacitados. 

 

Já o artigo 12-A obriga os Estados e o Distrito Federal a priorizarem no âmbito da 

formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica a criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher (DEAMs), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes 

especializadas para o atendimento e a investigação. 

 

No entanto, o presidente Michel Temer vetou o artigo 12-B, que permitia ao 

delegado de polícia aplicar medidas protetivas de urgência às vítimas, em casos 

de risco iminente à vida. 

 

Os dois parágrafos do artigo vetado versavam sobre a comunicação do juiz em 24 

horas para manutenção ou revisão das medidas protetivas, e que a polícia poderia 

solicitar ao Judiciário além de outras medidas, a decretação da prisão preventiva 

do agressor. A justificativa para o veto foi que o artigo incidia em 

inconstitucionalidade material por violar os artigos 2 e 144 § 4º da Constituição 

Federal e não respeitar a competência do Poder Judiciário além de atribuir 

competência não prevista para a Polícia Civil. 

 

A intenção da Lei 13.505/17 é de melhorar o atendimento oferecido às mulheres, a 

começar pelos profissionais e por priorizar a criação das Delegacias 

Especializadas. Se os recursos forem disponibilizados para tal finalidade, uma 

grande contribuição para o problema da ineficácia das medidas protetivas na Lei 

Maria da Penha estará sendo feito.  
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A repressão à violência doméstica depende inicialmente de mudanças 

comportamentais da sociedade e da aplicação de medidas sociais conforme a LMP 

já deixou previsão nesse sentido.  O Poder Público e a sociedade devem caminhar 

juntos no sentido de concretizar as mudanças necessárias para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa e igualitária, independente, sobretudo de gênero.  

 

As medidas protetivas são utilizadas para oferecer proteção à vítima e punir o 

agressor. No entanto, na prática não é isso que acontece, pois a mulher fica sem 

amparo e nada impede que o agressor possa atentar novamente contra a 

integridade física da vítima e de maneira mais gravosa. 

 

A Lei 11.340/06 foi criada para proteger a vítima. Mas apesar da lei ser eficiente 

por conter várias medidas de proteção, os órgãos competentes para executar e 

fiscalizar a aplicação de tais medidas são falhos, e há uma evidente 

desestruturação dos órgãos governamentais.   

 

Segundo o jurista Miguel Reale (1999),  

 

Não adianta reformar a lei se não ocorrer uma mudança de mentalidade. 
Há uma resistência, especialmente na Magistratura, na adoção de novas 
medidas. Não é um fenômeno que ocorre só no Brasil, mas também em 
vários outros países, onde foram criadas as penas restritivas, que são 
fáceis de ser aplicadas, de ser controladas e cujo resultado no plano 
preventivo e também como punição é extraordinário. E se não se aplica 
gera-se a impunidade. Se a administração pública não cria as casas de 
albergados, o Judiciário acaba sendo obrigado a transformar a prisão 
albergue em prisão domiciliar, apesar de a lei de execução proibir 
terminantemente isso. O que é a prisão domiciliar? É nada, é a 
impunidade. Você tem uma impunidade que decorre do fato de a 
administração pública não criar os meios necessários de a magistratura 
aplicar a lei, de o Ministério Público controlar. De outro lado, a inoperância 
policial. Porque a impunidade não está na fragilidade da lei, está na 
fragilidade da apuração do fato. Dos crimes graves ocorridos em São 
Paulo — homicídios, latrocínios e roubos à mão armada — só cerca de 
3% têm seus autores descobertos (REALE, 1999). 

 
 

O Estado age com negligência quando não cria mecanismos para coibir e prevenir 

a violência contra a mulher, pois a Lei Maria da Penha é eficiente em suas 

disposições. A falha está no Poder Público que não desenvolve as suas atribuições 

com responsabilidade proporcionando à sociedade uma vida com segurança. 
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A administração pública tem obrigação de proteger as vítimas e punir os 

agressores de maneira eficaz. A legislação assegura o direito e o poder público 

tem que oferecer as condições para efetivação dos direitos, criando abrigos para 

acolhimento das vítimas; aumentar a quantidade de profissionais e capacitando 

todos os que vão trabalhar com esse tipo de violência; instituindo os Juizados e as 

Delegacias Especializados em Violência Doméstica, e a reeducação do agressor.  

 

Assim não há que se falar em ineficácia da Lei Maria da Penha, pois é evidente 

que ela é eficiente e muito bem elaborada. São observadas, no entanto, falhas na 

aplicação da lei, uma vez que o Estado não oferece as condições necessárias para 

o amparo às vítimas e para que a punição seja aplicada de forma eficiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do exposto, percebeu-se no presente trabalho que as medidas de 

assistência à mulher, vítima de violência doméstica, são imprescindíveis para que 

a Lei Maria da Penha seja totalmente eficaz e para uma melhor proteção às 

mulheres.  

 

Constatou-se no decorrer do trabalho que a lei é de fato eficiente, mas a falta de 

estrutura e recursos disponibilizados para efetivação da lei faz com que as 

mulheres fiquem sujeitas ao agressor mais uma vez por negligência do Poder 

Público que não tem condições de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas 

e a falta de delegacias e juizados especializados. 

 

Cabe à sociedade e ao Poder Público um trabalho de conscientização e repressão 

à violência doméstica incentivando a extinção do preconceito contra a mulher e 

oferecendo condições necessárias para que se tenha uma sociedade livre de 

violências e injustiças e uma vida com segurança. 

 

A Lei 11.340/06 assegura o direito à proteção das vítimas e o Poder Público deve 

trabalhar no sentido de oferecer a efetivação desses direitos, criando abrigos, 

delegacias, juizados, aumentando a quantidade e qualificando os seus servidores, 

reeducando o agressor e conscientizando a sociedade em geral. 
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