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RESUMO 

 

Essa monografia tem como objetivo o estudo da Lei 11.340/06, traçando a efetividade no 

combate da violência doméstica e familiar contra a mulher, a qual sempre foi tratada com 

inferioridade e submissão, por uma cultura machista e patriarcal enraizada na sociedade. O que 

se pretende com esse trabalho é mostrar a Lei Maria da Penha sob o aspecto da efetividade das 

medidas protetivas e o caminho percorrido pela vítima por esse instrumento legal. O 

questionamento da efetividade desse instrumento é algo bastante debatido, e para que isso se 

torne cada vez mais real é extremamente necessário a criação de uma proteção específica que 

quebre o ciclo de violência, de modo que possa coibir, prevenir e erradicar a violência contra 

mulher. Portanto, a busca da efetividade das medidas protetivas existe a partir da compreensão 

multidisciplinar da violência pelos aplicadores do direito e da sociedade. 

 

Palavras-chave: Efetividade. Mulher. Violência. Proteção. 

  



 

ABSTRACT 

 

This monograph aims at the study of Law 11.340/06 tracing the effectiveness in combating 

domestic and family violence against a woman, who has always been treated with inferiority 

and submission, by a macho and patriarchal culture rooted in society. The aim of this work is 

to show the Maria da Penha Law under the aspect of the effectiveness of protective measures 

and the path taken by the victim through this legal instrument. The questioning of the 

effectiveness of this instrument is quite questionable, and for this to become increasingly real, 

it is extremely necessary to create a specific protection that breaks the cycle of violence, and 

can curb, prevent and eradicate violence against women, therefore The search for the 

effectiveness of protective measures exists based on the multidisciplinary understanding of 

violence by the enforcers of law and society. 

 

Keywords: Effectiveness. Women. Violence. Protection. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Lei Maria da Penha foi o maior marco histórico do Direito, no que se concerne à 

proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, visto que é dotada de mecanismos 

que visam coibir, prevenir e erradicar tal violência, que está enraizada em nossa sociedade 

machista e patriarcal. 

Nesse trabalho, será abordada a efetividade das medidas protetivas da Lei 11.340/06, 

através dos caminhos processuais, sociais e de políticas públicas implantadas pelo Estado. Para 

tanto, é necessário que se entenda o retrospecto histórico e legislativo, no Brasil, de 

subordinação, inferioridade e preconceitos naturalizados sobre as mulheres, a evolução dos 

direitos e a importância da luta por igualdade que se estende até os dias atuais. 

Nessa linha, o estudo aborda as formas de violência, os agentes e a necessidade de uma 

proteção específica, até que se chega ao ponto de analisar as medidas protetivas destinadas à 

vítima e ao agressor, como forma de mostrar e compreender a efetividade, integrando conceitos 

jurídicos e multidisciplinares. 

Aqui já se destaca que ainda existem controvérsias sobre a natureza jurídica das 

medidas protetivas que possuem caráter híbrido e sobre algumas lacunas referentes aos 

procedimentos, prazos, e recursos, sendo que a interpretação desse instrumento legal é de 

atribuição dos operadores do direito e dos juristas que discutem acerca do assunto. 

Por fim, é importante apresentar que a metodologia adotada para elaboração do 

trabalho de conclusão de curso teve como base principal bibliografias, artigos e a legislação 

que tratam sobre o tema da violência contra mulher. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DAS MULHERES NO BRASIL 

 

2.1 Brasil Colônia 

 

Ao se tratar dos direitos das mulheres ao tempo do Brasil Colônia (1500 a 1822), se 

fala de um País regido pelo sistema patriarcal, no qual as mulheres estavam sujeitas à 

subordinação. As mulheres  eram destinadas ao casamento e aos afazeres domésticos, sendo 

que essas funções socais eram impostas com a total subordinação e submissão aos homens, 

construindo a imagem de que a mulher era destinada apenas a ser mãe e esposa dos legítimos 

do senhor, e “além de se casar muito jovem, seu marido era escolhido pelo pai, que geralmente 

era bem mais velho” (TELES, 1993, p. 19). Ora, no período colonial, os estudos eram 

destinados aos homens, sendo que, tão somente no século XVIII, se sabia que apenas duas 

mulheres sabiam escrever. 

Quando se parte para ótica legislativa, no período colonial, existiam as Ordenações do 

Reino, dentre as quais, se pode citar as Ordenações Filipinas (BRASIL, 2001), que tiveram sua 

vigência até o ano de 18321. Esse código era regido pela moral, religião além da divisão de 

castas que possuía grande influência na desigualdade no tratamento das pessoas. 

Entendia-se que a mulher necessitava de permanente tutela, pois possuía fraqueza de 

entendimento, como era tratado no Livro IV, Título LXI §9º e o Título CVII das Ordenações 

Filipinas (PENA, 2008, p. 64). Isto porque as mulheres eram tidas como alguém que não era 

plenamente capaz, de modo que a proteção legislativa era baseada em proteger a religiosidade, 

a posição social, a castidade e a sexualidade. 

Pois bem, as penas eram bem marcantes, pois elas tinham como base a classe social 

dos envolvidos, além da pena ser mais severa caso a vítima fosse cristã e o autor infiel, tendo 

como punição a pena de morte para o casal, exceto se a mulher fosse forçada a praticar o ato, 

responsabilizando, neste caso, apenas o homem, o qual, mesmo assim, teria a oportunidade de 

confissão a fim de pedir perdão por seus pecados com o intuito de ter a salvação de sua alma 

antes da execução da pena. No mais, a pena poderia variar de acordo com a “qualidade” da 

família da vítima e do autor, podendo a pena ser alterada para pena patrimonial e ou para 

açoitamento.  

 
1 Pela Lei de 20 de outubro de 1823 as Ordenações foram aplicadas mesmo após a independência, até a 

promulgação do Código de Processo Criminal de Primeira Instância (PIERANGELI, 1983, p. 70).  
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Neste ponto, a mulher era “protegida” durante o casamento ou após se tornar uma 

viúva honesta, quando somente poderia cumprir a prisão por efeito de pena de morte. A 

proteção da família no período colonial era algo bem marcante, de modo que era proibida a 

relação incestuosa, sendo que a pena ficava cada vez mais branda quando o vínculo familiar 

ficava mais distante, quando a relação fosse por afinidade ou quando a mulher fosse viúva em 

que a causa da morte do homem tivesse sido o degredo ou natural. Era também considerada a 

capacidade de consentir da mulher para a aplicação da pena, pois, se a mulher fosse menor de 

13 anos, a pena era isenta (FERNANDES, V. D. S., p. 08).  

O crime de estupro era tipificado no Capítulo XVII, denominado “Do que dorme per 

força com qualquer mulher, ou trava dela ou a leva per sua vontade”, sendo punido com morte 

o agente e o partícipe. O modo de se provar o estupro se dava por meio de ferimentos que eram 

praticados à noite, quando a vítima deveria sair vociferando  “Ferre-me foão, ou isto me vez” 

(FERNANDES, V. D. S., p. 07), sendo que, para prova se fazer valer, era necessário que alguns 

homens saíssem e constatassem a vítima ferida2, sendo que, caso o ato fosse praticado em um 

lugar ermo, a vítima deveria gritar e mostrar a perda de sua virgindade, indicando o autor para 

as testemunhas. 

O legislador demonstrava grande importância ao crime de “lesa a majestade”, 

passando a pena para os filhos e netos do condenado, do qual a sanção era o confisco de todos 

os bens, além de o condenado não poder receber mais honras e títulos (Título VI)3, sendo que, 

caso a mulher fosse inocente, os direitos patrimoniais desta eram conservados, podendo as 

filhas herdarem os bens da mãe (título VI, item 14). Por outro lado, é necessário destacar que 

“essa conduta era apenas aplicada às mulheres que eram consideradas livres, ou seja, as 

mulheres escravizadas não se enquadravam a essa aplicabilidade porque eram controladas por 

seus senhores” (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 09), pois, nos quilombos, além da 

desigualdade social enfrentada no período colonial pelas mulheres, as escravas eram tidas como 

um instrumento de prazer sexual do seu senhor, além de poder ser alugada por ele para outros 

senhores, sendo permitido também que elas pudessem ter vários maridos, ou seja, uma família 

poligâmica na qual era permitido até cinco maridos. 

 
2 Na hipótese de relação forçada, mesmo sendo a vítima prostituta ou escrava, havia pena de morte: “Título XVIII. 

[...] Todo homem, de qualquer stado e condição que seja, que forçosamente dormir com qualquer mulher posto 

que ganhe dinheiro per seu corpo, ou seja scrava, morre por ello”. (BRASIL, 2001). 
3 Cf. Título VI, das Ordenações Filipinas: “Título IV. [...] Lesa Magestade quer dizer traição commettida contra a 

pessoa do Rey, ou seu Real Stado, que he tão grave e abominavel crime, e que os antigos Sabedores tanto 

estranharão, que o comparavão á lepra; porque assi como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais 

se poder curar, e empece ainda aos descendentes de quem a tem, e aos que com elle conversão, polo que he apartado 

da communicação da gente: assi o erro da trai-ção condena o que a commette, e empece e infama os que de sua 

linha descendem, pos-toque não tenhão culpa”. (BRASIL, 2001). 
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2.2 Brasil Império  

 

A evolução dos direitos das mulheres teve o início de seu fortalecimento no Brasil 

Império (1822 a 1889), momento em que foi conquistado o direito ao estudo e o de ingressar 

no mercado de trabalho, sendo que, por mais que o papel da mulher ainda partisse de uma 

vertente tradicional, esses movimentos foram um marco para que fossem reconhecidos alguns 

direitos em prol delas. 

Foi reconhecido às mulheres o direito ao estudo, porém era restrito ao primeiro grau, 

além de serem lecionados conteúdos diferentes dos homens com enfoque nas “atividades do 

lar”, de modo a reforçar o sistema patriarcal. Todavia, há registro de apenas uma mulher que, 

em 1887, se formou em medicina, Rita Lobato Velho Lopes, o que deixa clara a submissão 

moral que elas continuavam enfrentando (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 11). 

Outro marco importante no Brasil Império foi o advento da Lei Áurea, em 13 de maio 

de 1888, por meio da qual foram libertas as escravas negras que até então pertenciam aos seus 

senhores podiam ser castigadas licitamente por eles, e possuíam total submissão física e sexual4. 

Cabe destacar que a Constituição Política do Império do Brasil era regida pelo poder 

imperial de Dom Pedro I, e trazia um rol mais humanizado quando comparado com o anterior. 

Neste ponto, Valéria Diez Scarance Fernandes relatou em sua obra alguns desses direitos 

assegurados, os quais reforçam o começo da humanização no ordenamento jurídico: 

[...] nenhum cidadão poderia ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, se 

não em virtude de lei ( art. 179, I); igualdade de todos perante a lei (art. 179 XIII); a 

admissão de todo cidadão em cargos públicos, do qual às diferenças estabelecidas 

estavam relacionadas aos talentos e virtudes (art. 179, XIV); aboliu os açoites, 

torturas, e penas cruéis (art. 179, XIX); adotou a pessoalidade da pena ao condenado, 

(art. 179, XX), além de prever o direito à instrução primaria e gratuita (art. 179, 

XXXII). (FERNANDES, V. D. S., 2013, pp. 10/11). 

 Vale ressaltar que a previsão de “igualdade de todos” não era propriamente aplicada 

às mulheres, pois o direito de cidadão ainda era exercido pelos homens,  

Em 16 de dezembro de 1830, foi publicado o Código Criminal do Império do Brasil 

(BRASIL, 1830), que trouxe a anulação da norma que permitia o homem matar a mulher 

adúltera e mulheres grávidas, além da extinção das condenações de trabalho forçado conhecido 

 
4 Nos termos do artigo 14, § 6º, do Código Criminal do Império, considerava-se justificável o crime: “quando o 

mal consistir no castigo moderado, que os pais derem a seus filhos, os senhores a seus escravos e os mestres a seus 

discípulos; ou desse castigo resultar, uma vez que a qualidade delle não seja contraria as Leis em vigor” (BRASIL, 

1830). 
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como pena de galés5. Por outro lado, começou a ser considerada, como agravante de pena, a 

superioridade de sexo que implicasse no impedimento à defesa6; além disso, o diploma 

transformou em atenuante o cometimento do delito em razão de crime de injúria ou desonra 

feita ao autor do delito e a seus parentes (art. 18, § 4º), sendo que, todavia, a legítima defesa da 

honra continuava sendo admitida pela justiça (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 11). 

O Código também tratava dos crimes de ameaça e de lesão, os quais, na maioria das 

vezes, representavam a violência doméstica, sendo que, porém, tais tipos penais não eram 

direcionados à mulher em si, mesmo sendo esta a vítima em grande parte das vezes. Para 

ilustrar, traz-se o crime de ferir ou cortar o corpo de alguém ou de causar alguma ofensa física 

que acarrete dor, o qual era punido com multa e um ano de prisão, nos termos do artigo 201, 

devendo-se acrescentar que havia a aplicação de qualificadoras quando a prática de violência 

gerava lesões graves. 

Quando a intenção era provocar dor física associada à injúria, a pena era mais severa, 

podendo ser de dois meses a dois anos de prisão, sendo que, caso ocorressem em algum lugar 

público, a pena aumentaria de quatro meses a quatro anos, além de haver incidência de multa 

como exposto no artigo 206. Caso se compreendesse que a ameaça feita tinha o intuito de 

prometer fazer mal a alguém por palavra ou outro modo, a pena prevista era de seis meses de 

prisão e multa, incidindo agravante caso esse crime tivesse sido praticado em público, como 

traziam os artigos 207 ao 208. 

Voltando para perspectiva da sexualidade da mulher, o período do Brasil Império 

manteve o critério da reputação social da vítima, o qual era tratado, no Brasil Colônia, pelo 

Código Filipino, no Capítulo II, intitulado “Dos crimes contra a segurança e a honra”. O referido 

código trazia o estupro (artigos 219 a 225), rapto (artigo 226) e os crimes de calúnia e injúria 

(artigos 229 a 246). No crime de estupro, caso o acusado casasse com a ofendida, a pena pelo 

crime não era imposta ao réu (artigo 225), sendo que, caso o não fizesse, a pena para qualquer 

tipo de estupro era de desterro, degredo ou prisão, além de o réu dever “adotar” a vítima 

ofendida. A honra da mulher também era tratada nos tipos de estupros, os quais se referiam à 

“mulher virgem” (artigo 219), à “mulher honesta” (artigos 222 e 224), e à prostituta (artigo 

 
5  Cf. Art. 43, Código Criminal do Império do Brasil: “Na mulher prenhe não se executará a pena de morte, nem 

mesmo ella será julgada, em caso de a merecer, senão quarenta dias depois do parto. Art. 45, § 1°: A pena de galés 

nunca será imposta: 1º - Ás mulheres, as quaes, quanto tiverem commettido crimes para que seja estabelecida esta 

pena, serão condemnadas pelo  mesmo tempo á prisão em lugar e com serviço análogo ao seu sexo”. (BRASIL, 

1830). 
6 Cf. Art. 16, §6º, Código Criminal do Império do Brasil: “Haver no delinquente superioridade em sexo, forças ou 

armas, de maneira que o ofendido não pudesse defender-se com probabilidade de repellir a offensa”. (BRASIL, 

1830). 
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222), com penalidade reduzida dependendo das circunstâncias (FERNANDES, V. D. S., 2013, 

p. 12). 

Pois bem, apesar da desigualdade de tratamento às mulheres, o período imperial 

mostrou um grande avanço em relação ao colonial, trazendo uma visão mais humanizada, além 

de representar um início do processo de inserção da mulher na sociedade, as quais mulheres já 

podiam estudar e ingressar no mercado de trabalho, mesmo que suas  principais funções sociais 

ainda continuassem ser cuidar dos filhos e ser esposa. 

 

2.3 Brasil Republicano 

 

Com a Revolução Industrial, as mulheres republicanas conquistaram espaço no 

mercado de trabalho como operárias, atividades estas que exerciam juntamente com a função 

de ser mãe e dona de casa. Ao contrário dos períodos anteriores, as mulheres negras e escravas 

libertas também poderiam exercer o trabalho assalariado. Essa transformação se deu em razão 

da alta demanda da mão de obra na indústria, tornando a imagem da mulher importante na 

primeira fase da industrialização e no desenvolvimento econômico capitalista, de modo a 

romper, cada vez mais, os códigos anteriores em relação aos direitos das mulheres. 

O fato de a mulher se encontrar inserida no mercado de trabalho não foi o suficiente 

para conquistar a igualdade de remuneração, sendo que, porém, aos poucos, as mulheres foram 

reivindicando os direitos femininos, como por exemplo, a partir de greves, nas quais exigiam a 

participação em concursos públicos. Ainda, no final da Primeira República, em resposta à 

exclusão na vida política – em que se elaboram as leis -, elas começaram a se movimentar para 

assegurar o direito ao voto7. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, 

mudou vários preceitos (BRASIL, 1891), entre eles, a extinção dos privilégios de nobreza 

(artigo 72 § 2ª), o reconhecimento do casamento civil, com celebração gratuita (artigo 72, § 4º), 

a abolição das penas de morte, balé e banimento (artigo 72, §§ 20 e 21), além da modificação 

dos requisitos para ser eleitora, que passaram a ser cidadãos maiores de 21 anos e alfabetizados 

(artigo 70, § 1º, inciso 2º). 

 
7 Ressalta Maria Amelia De Almeida Teles, em “Breve história do feminismo no Brasil” que: “Durante   esse 

mesmo período, houve um movimento pelo voto, que agrupou parcela expressiva de mulheres. Pertencentes à 

classe média e à classe dominante, abraçavam uma causa comum às mulheres em diversos países, pois esse direito, 

em toda parte, só foi conquistado com muita mobilização. Já em 1910, Deolinda Dalho, professora, fundava o 

Partido Feminino Republicano, defendendo especificamente que os cargos públicos fossem abertos a todos os 

brasileiros, sem distinção de sexo. Em 1917, no Rio, ela promoveu passeata com quase 100 mulheres, pelo direito 

a voto” (TELES, 1993, p. 43). 
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Mesmo com tantos avanços, os homens ainda mantinham o comando sobre a vida das 

mulheres. O Código Civil, de 01 de janeiro de 1916 tinha como base a concepção patriarcal, 

segundo a qual o casamento gerava a incapacidade civil da mulher, de modo que o homem era 

quem controlava as decisões em nome daquela (FERNANDES, V. D. S., 2013.p. 14). 

Foram travadas várias lutas pelos movimentos feministas em busca dos direitos das 

mulheres, das quais uma das grandes conquistas foi o direito de voto às mulheres, direito este 

expressamente assegurado no Código Eleitoral promulgado pelo Decreto 21.076, de fevereiro 

de 1932, no artigo 2º (BRASIL, 1932). Comentando sobre o assunto, Conceição Aparecida 

Mousnier Teixeira Guimarães explica:  

No Brasil, após a Revolução de 30, após intensa luta por parte de mulheres ativistas, 

ao longo das três primeiras décadas do século XX, o Decreto nº 21.706/32, que 

instituiu o Código Eleitoral Brasileiro possibilitou o direito a voto à mulher casada, 

desde que com o consentimento do cônjuge varão”, neste momento iniciaram-se 

movimentos para o voto feminino sem restrições e “contando com o apoio da Igreja, 

obtiveram do então Presidente da República, Getúlio Vargas, a supressão das 

restrições a mulheres, e o Código Eleitoral de 24.02.32, trouxe a almejada 

possibilidade de voto. (2008, p. 72). 

Dois anos depois, essa conquista foi reconhecida pela Constituição vigente, o que foi 

considerado um marco da luta das mulheres por seus direitos, embora o voto fosse somente 

obrigatório para as mulheres que exerciam alguma função pública renumerada.  

O âmbito penal não sofreu muitas alterações em relação ao período colonial, pois a 

proteção da mulher continuava tendo como foco a honra e a honestidade. As modificações nos 

tipos penais tiveram destaque no regime ditatorial de Getúlio Vargas, através do então novo 

Código Penal (CP), instituído por Decreto nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (BRASIL, 

1940), com a parte geral posteriormente modificada pela Lei 7.209, de 11 de julho de 1984 

(BRASIL, 1984).  

Nesse código, a violência sexual foi tratada como atentatória aos costumes, 

substituindo a “segurança da honra” e a “segurança da honra e honestidade das famílias”. Há 

de se destacar a criação dos delitos de estupro (conjunção carnal forçada com mulher) e atentado 

violento ao pudor (para ambos os sexos), além da possibilidade de aborto em casos de estupro, 

alterando os tipos penais (FERNANDES, V. D. S., 2013, pp. 15/16).  

Aqui, Wilson Lavorenti sintetiza as principais modificações: 

[...] os crimes sexuais ingressaram na epígrafe ´Dos Crimes contra os Costumes´; os 

crimes de sedução, corrupção de menores e rapto foram previstos em capítulos 

específicos (capítulos II e III), fora do capítulo de crimes contra a liberdade sexual; 

criaram-se os tipos penais de posse sexual mediante fraude e atentado ao pudor 

mediante fraude (arts. 215 e 216); o crime de sedução (art. 217) substituiu o tipo de 

defloramento (art. 267 do CP de 1890); previsão dos crimes de estupro 
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exclusivamente contra a mulher e crime de atentado violento ao pudor, com penas 

diferenciadas (as penas foram equiparadas com a Lei 8.072/90). (2007, pp. 193/204). 

O grande avanço da sociedade no reconhecimento dos direitos das mulheres no período 

republicano ainda trazia traços patriarcais, vistos em alguns crimes nos quais a honestidade da 

mulher era elementar do tipo, como na posse sexual mediante fraude e no rapto. Porém, a 

sociedade evoluía cada vez mais na quebra de paradigmas, sendo que a Constituição de 1967 

igualou politicamente homens e mulheres8, possibilitando o voto obrigatório e o alistamento, 

salvo exceções do seu artigo 142, §1º9. 

 

2.4 Avanços da Constituição Federal de 1988 e da Lei 11.340/06 

 

O sistema patriarcal foi rompido com a consolidação da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), que expressamente previu a igualdade jurídica entre homens e mulheres nos direitos e 

obrigações (artigo 5º, I), as quais estavam, até 1988, em posição de inferioridade e submissão 

em relação aos homens (BRASIL, 1988).  

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 mudou radicalmente o status jurídico das 

brasileiras e consagrou a necessidade de um tratamento diferenciado à mulher em determinadas 

circunstâncias.  

Por outro lado, com a promulgação da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

a Lei 9.099/95, de 26 de setembro de 1995 (BRASIL, 1995), a violência contra mulher passou 

a ser considerada como infração penal de menor potencial ofensivo, deixando claro o retrocesso 

na luta da violência contra as mulheres, pois possibilitou ao agressor que fossem aplicadas as 

penas alternativas, como o pagamento de cestas básicas, bem como que não fossem presos. 

Mais tarde foi vedada pela Lei Maria da Penha, a possibilidade de conciliação nos casos de 

violência doméstica não ressarcia os danos sofridos pela vítima, e sim tendia ao arquivamento 

dos autos, de modo que a vítima retornava à sua casa sem nenhuma proteção, pois o magistrado 

ou conciliador na audiência preliminar buscavam apaziguar a situação em busca da 

reconciliação do casal. O propósito da Lei 9.099/95 foi totalmente frustrado em sede de 

violência doméstica, em que a autoridade policial se limitava a lavrar termos circunstanciados 

que eram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (FERNANDES,2013, p. 18). 

 
8 Cf. Art. 150, § 1º, Constituição Federal de 1967: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, 

trabalho, credo religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei.” (BRASIL, 1967). 
9 Estas disposições foram mantidas mesmo com a Emenda Constituição 1, de 1969, que conferiu nova redação ao 

diploma anterior pelos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, em razão do recesso 

do Congresso Nacional (arts. 147, § 1º e 153, § 1º) (BRASIL, 1969a). 
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Considerando tais questões, a Lei 10.455/2002 mudou a redação do parágrafo único 

do art. 69 da Lei 9.099/1996, criando a medida cautelar de natureza penal, que permitiu o 

magistrado pedir o afastamento do agressor do lar conjugal em casos de violência doméstica.  

Já a Lei 10.886/2004 criou o destaque da “violência doméstica” artigo 129 do Código 

Penal, não apenas por meio da causa de aumento de pena das lesões corporais graves, 

gravíssimas e seguidas de morte na circunstância do parágrafo 10, mas também por meio da 

nova qualificadora de lesão corporal leve decorrente de violência doméstica, em seu parágrafo 

9º, aumentando a pena de três para seis meses de detenção, pena esta que, após a Lei Maria da 

Penha, foi aumentada de três meses para três anos de detenção (DIAS, 2019, p. 32).  

Foi nesse contexto legal que, em 22 de setembro de 2006, foi sancionada a Lei 13.340, 

conhecida como Lei Maria da Penha (LMP), pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(BRASIL, 2006), considerada um marco para as mulheres, tendo sido nomeada em homenagem 

à Maria da Penha, mulher que foi casada com Marco Antônio Heredia Viveros, o qual praticou 

violência doméstica contra ela por vinte e três anos.  

Em 1983, o marido tentou assassiná-la com arma de fogo, deixando-a paraplégica, 

sendo que, não satisfeito, ele novamente atentou contra sua vida, eletrocutando-a e afogando-

a. Após essas tentativas Maria da Penha não se calou e denunciou seu marido por tentativa de 

homicídio, sendo que, através de ordem judicial, pôde sair do lar conjugal e iniciar a luta judicial 

para que o marido fosse condenado. Mesmo fragilizada, em busca de justiça, Maria da Penha 

escreveu o livro “Sobrevivi... posso contar”10, com o relato de sua história e os andamentos dos 

processos contra Marco Antônio (DIAS, 2019, p. 16). 

O caso ganhou repercussão internacional e o Centro para a Justiça e o Direito 

Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM) denunciaram o caso à Comissão Internacional de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA)11. Isto porque, mesmo com denúncias, o 

Estado brasileiro permaneceu omisso, sendo que recebeu quatro ofícios em 2001 da 

CIDH/OEA, de modo que foi denunciado por negligência, omissão e tolerância em relação à 

violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Em decorrência, o Brasil teve que 

se comprometer em reformular suas leis e políticas em relação à violência doméstica (DIAS, 

2019, p. 17). 

 A partir desse momento, e depois de muitos debates do Legislativo, Executivo e da 

sociedade civil, o Projeto de Lei 4.559/2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado 

 
10 Sobre o relato completo, cf. FERNANDES, M. P. M., 2010.  
11 Para aprofundamento sobre a denúncia, confira o Relatório da Comissão sobre o caso em CIDH/OEA, 2001 
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Federal e foi aprovado com unanimidade, transformando-se na Lei Maria da Penha.  Essa lei é 

considerada um instrumento de cidadania feminina para proteção da vida das mulheres e para 

a punição do agressor, fortalecendo a autonomia das mulheres e a educação da sociedade, além 

de criar um ambiente mais humanizado desde o período colonial, agregando políticas públicas 

e os valores dos direitos humanos.    
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3 TUTELA DA MULHER NA LEI MARIA DA PENHA  

 

A Lei Maria da Penha surgiu como um instrumento de equilíbrio constitucional e 

expressão democrática, criando mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Desde sua criação, a Lei passou por várias alterações a fim de 

estabelecer maior eficácia e efetividade.  

O tratamento diferencial estabelecido por ela é imprescindível, visto que a Lei 

11.340/2006 trouxe diversos instrumentos para que, de fato, a sociedade pudesse empreender 

esse enfrentamento em relação à violência contra mulher, instrumentos estes que são efetivos e 

proporcionais para uma camada restrita de pessoas a quem é dirigida. Pois bem, para a proteção 

conferida pela lei, é necessário que a vítima seja uma mulher no sentido psicológico, que a 

violência seja uma violência de gênero, de modo a englobar os seguintes contextos: a violência 

doméstica, violência familiar ou a violência em uma relação íntima de afeto.    

Quando a mulher se encontra em uma situação de violência, a Lei prevê algumas 

medidas de assistência, como a inclusão da ofendida em programas de assistência do governo 

que dão amparo para que a mulher vítima de violência familiar enfrente esse momento delicado. 

O artigo 9º, §2 º da Lei Maria da Penha atribui ao juiz a determinação de encaminhamento 

dessas mulheres às assistências judiciárias, como por exemplo, os órgãos da Defensoria Pública 

nos casos de ação de separação judicial, de divórcio, anulação do casamento ou de dissolução 

da união estável, conforme prevê o inciso III do mesmo artigo. 

Segundo alteração recente da Lei, o agressor causador das lesões ficará obrigado a 

arcar com os custos da vítima referente a utilização do Sistema Único de Saúde (SUS), 

obrigação esta prevista em seu artigo 9º, § 4º, o qual traz que dinheiro será revertido ao fundo 

de saúde do ente federado, além de aquele ser obrigado a arcar com os dispositivos de segurança 

utilizados em caso de perigo iminente à vítima, podendo-se citar, como exemplo, a tornozeleira 

eletrônica (artigo 9º, § 5º, LMP). Visando os recursos dos quais o agressor poderá utilizar para 

efetuar o ressarcimento desses gastos sem que prejudique o âmbito familiar, como o pagamento 

de pensão, a Lei se preocupa em assegurar que esse ressarcimento não poderá importar prejuízo 

de qualquer natureza, tanto no patrimônio da mulher, quanto no de seus dependentes (artigo 9º, 

§ 6º, LMP)12. 

Quando a mulher já está exposta à situação de violência e ocorre a separação de corpos, 

os dependentes terão prioridade na efetuação da matrícula em instituição básica mais próxima 

 
12 Sobre o tema, cf. o Capítulo II – “DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR” da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006).  
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do seu domicílio, inclusive para transferência, bastando apenas que a mulher demonstre a 

situação de violência, de modo que, para tanto, pode  apresentar o boletim de ocorrência ou o 

processo de violência doméstica e familiar que está em curso, independentemente da existência 

de vaga, ficando também a instituição obrigada a guardar em sigilo os dados.  

Muitas vezes, a autoridade policial é o primeiro contato da mulher após sofrer a 

violência doméstica familiar. Com isso, a Lei se preocupa em fazer com que o delegado informe 

à ofendida os direitos e a assistência judiciária relacionadas às ações cíveis, além de informar 

os órgãos responsáveis se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo, e caso 

exista, juntar a informação colhida nos autos, além de notificar a ocorrência à instituição 

responsável, podendo o juiz dar ordem para o recolhimento do objeto. A autoridade policial 

também pode efetuar o pedido de medidas protetivas de urgência, devendo informar a condição 

da vítima, se ela possui algum tipo de deficiência ou se a agressão resultou em uma ou no 

agravamento de deficiência preexistente, dando maior prioridade ao processo que, por si só, já 

tramita em prioridade.  

Quando houver uma situação de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física 

da mulher, poderá ocorrer o afastamento do agressor do lar ou do local em que convive com a 

ofendida, em regra, pela autoridade judicial, conforme dispõe o artigo 22 da Lei, sendo que, 

porém, quando o município não for sede de comarca, cabe tal medida ao delegado de polícia e, 

em sua ausência, ao policial. Nas duas últimas hipóteses, o juiz competente terá 24 horas para 

confirmar ou não o pedido de afastamento.  

O  olhar mais punitivo para o agressor também resultou em um olhar de ressocialização 

e recuperação, com o fim de que essa medida mude o comportamento de quem comete a 

violência familiar e doméstica contra a mulher, que muitas vezes não entende o quão sua 

conduta possui um caráter criminoso. Tal mudança pode se dar através da participação 

programas de recuperação e reeducação, bem como de acompanhamento psicossocial, 

determinados pelo juiz competente em caso de sentença penal condenatória, conforme 

encontrado encontrada no artigo 45 da Lei. Destaca-se aqui que, todavia, nada impede que estes 

programas sejam impostos como medida protetiva, em caráter imediato, mesmo que tal 

determinação ainda não esteja elencada no rol legal do artigo 22 desta Lei. Apesar disto, a 

reeducação do agente possui natureza de medida protetiva genérica, pois o rol de medidas 

protetivas elencado pela Lei é exemplificativo, conforme disposto no artigo 22, § 1º, da Lei 

11.340/06:  

Art. 22, §1º, LMP. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de 

outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 
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circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério 

Público. (BRASIL, 2006). 

No mais, tem-se que, visando a proteção dos bens do casal, é possível suspender 

procuração outorgada pela vítima ao agressor, além de anular venda de bens comuns (artigo 24, 

LMP).   

A Lei também possibilita a criação de um banco de dados13,  com diversas informações 

das medidas protetivas que, quando articuladas, formam relatórios estratégicos, registrados pelo 

juiz competente, que são mantidos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

do qual o acesso pertencerá ao Ministério Público, Defensória Pública e  aos órgãos de 

segurança pública e de assistência social, com a finalidade de fiscalizar e buscar a efetividade 

das medidas protetivas impostas ao agressor (artigo 38-A, LMP).          

Ainda, a Lei 11.340/2006 assegura que a vítima deve ter ciência quando o agressor for 

preso ou liberado, podendo a notificação ser enviada, por exemplo, pelo WhatsApp14 (artigo 21, 

LMP). 

Visando a necessidade de proteção específica, a legislação protetiva também proíbe a 

aplicação de pena pecuniária, multa ou entrega de cesta básica (artigo 17, LMP), além de ser 

permitida a prisão preventiva, no inquérito policial ou na instrução criminal (artigo 20, LMP), 

sem prévia do Ministério público, além da possibilidade desta prisão cautelar do agressor 

independentemente de descumprimento ou concessão de medida protetiva. 

Uma das maiores conquistas do avanço desta Lei foi a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher (JVDFM’s), em 2007, por meio de uma 

recomendação expedida pelo CNJ, que determinação a criação destes juizados nas capitais e no 

interior, com a implantação de equipes multidisciplinares15. 

Os JVDFM’s conciliam as competências civil e criminal (artigo 14, LMP). Aqui, é 

preciso ressaltar que a vítima deve preferencialmente ser atendida por servidoras mulheres que 

sejam capacitadas para atender essas situações, assegurando um conforto maior sobre sua 

integridade física, psíquica e emocional (artigo 10-A, LMP), além da criação de Delegacias 

 
13 Trata-se de alteração trazida pela Lei 13.827/19. Cf., a ementa: “Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 

(Lei Maria da Penha), para autorizar, nas hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência, 

pela autoridade judicial ou policial, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, 

e para determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional 

de Justiça” (BRASIL, 2019). 
14 Sobre a possibilidade de notificação/intimação especificamente por WhatsApp, já se tem entendimento do Fórum 

Nacional dos Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher (FONAVID). Cf. Enunciado 09, 

FONAVID: “A notificação/intimação da vítima acerca da concessão de soltura do agressor e/ou de qualquer ato 

processual, pode ser feita por whatsapp ou similar, quando houver seu consentimento expresso, manifestado em 

sede inquisitorial ou judicial, por escrito ou reduzido a termo, mediante certidão nos autos por servidor público 

(ALTERADO no IX FONAVID- Natal)” (FONAVID, 2021). 
15 A referida normativa se trata da Recomendação 09, de 08 de março de 2007 (CNJ, 2007). 
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Especializadas de Atendimento à Mulher. Neste ponto, um grande exemplo de acolhimento das 

vítimas de violência doméstica é a Patrulha Maria da Penha16, criada em 2012, pela Polícia 

Militar do Rio Grande do Sul, que atua de forma preventiva (DIAS, 2019, p. 35). 

Isto posto, com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulher, a Lei 

Maria da Penha foi o maior marco criado para coibir, prevenir a violência doméstica e denunciar 

uma realidade regida por uma sociedade machista, mesmo que vagarosamente (DIAS, 2019, p. 

37).  

 

3.1 Atores da violência 

 

Como critério diferenciador de incidência, a Lei 11.340/2006 traz, no caput de seu 

artigo 5º, que “configura violência doméstica e familiar contra mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, ou psicológico 

e dano moral ou patrimonial”. 

A aplicação de tal Lei se dá “[....] baseada no gênero, com a ocorrência de opressão, 

dominação e submissão da mulher em relação ao agressor [....]”17, de modo que não se abrange 

qualquer tipo de agressão em face de qualquer mulher para que a Lei incida, sendo pressuposto 

indispensável estar diante de uma situação em que se tenha a relação de violência de gênero. 

Elena Martínez Garcia conceitua “gênero” - que é o critério diferenciador para 

aplicação da Lei Maria da Penha - do seguinte modo:  

Desde uma perspectiva meta-jurídica pode-se explicar o conceito de violência de 

gênero a partir de suas raízes baseadas no sistema sexo/gênero de marca fortemente 

patriarcal. O conceito gênero inclui a construção social elaborada sobre a base da 

existência dos sexos biológicos, sobre o que se constroem padrões de identidade e de 

conduta que se atribuem a cada um dos sexos. É dizer, socialmente se constroem dois 

gêneros ais quais se atribuem papeis, identidade, poder, recursos, tempo e espaços 

diferenciados.18 

 
16 Sobre tal mecanismo de proteção, cf. GERHARD, 2014. 
17 Trata-se de entendimento trazido na Súmula 114 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Cf. o 

teor completo da súmula: “Súmula 114. Para efeito de fixação de competência, em face da aplicação da Lei nº 

11.340/06 (Lei Maria da Penha), tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeito ativo da violência, figurando 

como sujeito passivo apenas a mulher, sempre que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou 

de afetividade, além da convivência íntima, com ou sem coabitação, e desde que a violência seja baseada no 

gênero, com a ocorrência de opressão, dominação e submissão da mulher em relação ao agressor” (SÃO PAULO, 

2021). 
18 Tradução livre de Maria Porto Ruwer de Azambuja. Cf. a versão original: “Desde uma perspectiva meta-jurídica 

se puede explicar el concepto de violência de género a partir de sus raíces basadas em el sistema sexo/gênero de 

imppronta fuertemente patriarcal. El concepto gênero incluye la construcci ón social elaborada sobre la base de 

la existência de dos sexos biológicos, sobre los que se construyen pautas de identidad y de conducta que se 

predican de cada uno de los sexos. Es decir, socialmente se construyen dos gêneros a los que atribuye roles, 

identidad, poder, recursos, tiempos y espacios diferenciados” (GARCIA, p. 30 apud AZAMBUJA, 2004, p. 270). 
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Ainda, no artigo 5º, inciso I, da Lei Maria da Penha19, é retratada a unidade doméstica, 

trazendo aplicação da Lei sempre que houver a violência de gênero dentro do ambiente familiar, 

ou seja, no núcleo do lar, pouco importando se as pessoas possuem relação de parentesco entre 

si, podendo ser citado, como exemplo, a empregada doméstica que habita o ambiente familiar 

e sofre algum tipo de violência de gênero. Também caberá a aplicação da Lei, no inciso II, 

sempre que houver violência 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” (BRASIL, 2006), mesmo que essas pessoas não morem 

juntas. Aqui, é necessário fazer uma busca no Código Civil (artigos 1.591,1.592 e 1.593) que 

definem os vínculos de parentesco: no parentesco em linha reta, a Lei não traz limitação de 

grau; naquele em linha colateral, o parentesco alcança até o quarto grau; no parentesco por 

afinidade, a Lei Maria da Penha o abrange também, mesmo depois da dissolução da união 

estável ou casamento, sendo que, quando se fala dos cunhados, estes estarão sob égide da Lei 

apenas enquanto existir o vínculo de convívio (DIAS, 2019, p. 67).  

 Por fim, o terceiro âmbito de incidência para aplicação da Lei está no inciso III 

daquele artigo 5º, que trata da relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou não com 

a vítima, de modo que, aqui, a Lei afasta a coabitação como requisito para sua incidência, 

conforme já foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sua Súmula 600: “Para 

configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, não 

se exige a coabitação entre autor e vítima” (BRASIL, 2017b). 

 

3.2 Formas de violência 

 

A violência contra a mulher se materializa em um ciclo, decorrendo, na maioria das 

vezes, no sentimento de posse do seu companheiro, que pode ser associado aos ciúmes 

descontrolado e, muitas vezes, imotivado. 

 O homem exerce um papel de controle sobre a vida da mulher, seja nas relações de 

trabalho, amizade, familiar, sejam em quaisquer compromissos sociais da vítima. Aqui, muito 

se fala da violência física, mas violência contra mulher vai muito mais além desta modalidade, 

sendo que, a exemplo disso, a Lei Maria da Penha traz que o rol de ações descritas como 

violência doméstica não é exaustivo, fazendo referência às formas de violência que podem ser 

praticadas nos artigos 4º e 7º da Lei 11.340/2006.  

 
19 Cf. Art. 5º, I, LMP: “I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente 

de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas” (BRASIL, 2006). 
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Como já trazido, o caput do artigo 5º da Lei Maria da Penha dispõe que a conduta do 

agente, seja uma ação, seja uma omissão, “baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (BRASIL, 2006), no 

âmbito familiar, na unidade doméstica ou em qualquer relação íntima de afeto, configura 

violência, cujas modalidades são expressivamente previstas e definidas na Lei em discussão, 

quais sejam: física, sexual, patrimonial, psicológica e moral (FERNANDES, V. D. S., 2013). 

 

3.2.1 Violência física 

 

Segundo o artigo 7º, I, da Lei 11.340/06, a violência física contra mulher é “entendida 

como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou sua saúde corporal” (BRASIL, 2006). 

Portanto, não é necessário que a agressão gere marcas físicas, basta apenas que ofenda o corpo 

ou a saúde. 

São necessárias apenas às palavras da vítima, quando inexistentes os elementos 

comprobatórios para que seja concedida a medida protetiva, ocorrendo, assim, a inversão do 

ônus probatório, ou seja, se dá credibilidade a quem registrou a ocorrência, sendo que a Lei 

também afirma que não é preciso a apresentação de corpo de delito para concessão da medida 

protetiva, reforçando que não se exige a presença de hematomas, queimaduras, arranhões ou 

fraturas.  

Quando a agressão gera alguma marca física sua identificação é mais facilitada em 

comparação a quando dessa agressão não existem sinais aparentes, de forma que, além da força 

da palavra da vítima, se deve buscar outros elementos comprobatórios, como o histórico entre 

o agressor e a vítima. É importante salientar que o SUS20 é obrigado a realizar cirurgias plásticas 

reparadoras às vítimas de violência doméstica que apresentam sequelas físicas, de modo que é 

dever dos hospitais e centro médicos informarem à vítima tal cobertura, com a simples 

apresentação do boletim de ocorrência, sob pena de multa e perda da função pública (DIAS, 

2019, p. 80). 

A proteção não abrange apenas a integridade física da mulher, mas também a saúde 

corporal é possível extrair do artigo 129 do Código Penal, saúde esta que, em razão de estresse 

crônico, pode gerar a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por 30 dias, ou a 

incapacidade permanente para o trabalho, a qual é identificada pela depressão, ansiedade, além 

 
20 Trata-se de obrigação disciplina pela Lei 13.239/15. Cf. a ementa: “Dispõe sobre a oferta e a realização, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos 

de violência contra a mulher” (BRASIL, 2015b). 
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de sintomas físicos, como dor de cabeça, dor nas costas, fadiga, caracterizando o transtorno de 

estresse pós-traumático, com o possível agravamento na tipificação como lesão corporal grave 

e gravíssima, conforme trata o artigo 129, §1º, I, e §2º, I, do Código Penal21 (DIAS, 2019, p. 

80). 

A Lei 10.886/0422 acrescentou o parágrafo 9º ao artigo 129, do Código Penal – cuja 

redação foi alterada posteriormente pela Lei Maria da Penha -, o qual define um tipo penal 

qualificado de violência doméstica e familiar de uma forma mais genérica, com a redação dada 

pela Lei nº 11.340/06, trazendo que “a lesão for praticada contra ascendente, descendente, 

irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade” 

(BRASIL, 1940), sendo que a Lei Maria da Penha apenas alterou a pena máxima, aumentando-

a.  

Quanto às lesões culposas, por não haver previsão específica na Lei Maria da Penha 

nem no Código Penal, sua tipicidade é excepcional conforme o artigo 18, § único, do Código 

Penal, de modo que tão somente as condutas que forem praticadas de forma dolosa configuram 

violência física.  

 

3.2.2 Violência psicológica 

 

A violência psicológica possui empregos agressivos com fins destrutivos e, muitas 

vezes, acaba sendo mais grave do que a violência física, trata-se da agressão emocional, que foi 

incorporada na Lei Maria da Penha através da Convenção Interamericana (FERNANDES, V. 

D. S., 2013, p. 113). Segundo Rogério Cunha e Ronaldo Pinho, na violência psicológica: 

[...] o comportamento típico se da 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. (CUNHA; PINTO, 2011, p. 

58).  

Essa forma de violência passa despercebida pela vítima na maioria das vezes, visto 

que ela começa de um modo sutil, associada como um “cuidado” e preocupação de seu 

 
21 Cf. o artigo 129, §1º, e §2º, do CP : “Lesão corporal. Art. 129, CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde 

de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Lesão corporal de natureza grave. § 1º Se resulta: I - 

Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; II - perigo de vida; III - debilidade permanente 

de membro, sentido ou função; IV - aceleração de parto: Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 2° Se resulta: I - 

Incapacidade permanente para o trabalho; II - enfermidade incuravel; III perda ou inutilização do membro, sentido 

ou função; IV - deformidade permanente; V - aborto: Pena - reclusão, de dois a oito anos.” (BRASIL, 1940) (Grifos 

do original).  
22 Cf. a ementa da Lei 10.886/04: “Acrescenta parágrafos ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal, criando o tipo especial denominado ‘Violência Doméstica’” (BRASIL, 2004).  
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companheiro, originando um controle que evolui gradativamente até que o agressor exerça o 

controle intenso sobre a mulher. 

Por não deixar marcas físicas, a violência psicológica acaba sendo pouco denunciada, 

as agressões verbais, ameaças, manipulações, culpabilizações, rebaixamentos morais, controle 

sobre o comportamento da vítima - de como ela se veste, seus gestos, falas, contato com amigos 

e familiares e estipulação de horários -, além das práticas de “brincadeiras” que são motivo de 

chacota, “apelidos” e “tiradas de sarro” fazem com que a vítima muitas vezes não se dê conta 

que está sofrendo violência por ter uma continuidade no tempo e pela “naturalização” do 

comportamento abusivo, o que torna a vítima cada vez mais dependente da relação, por 

acreditar e se culpabilizar em razão da dominação oculta  psicológica que o agente estabelece 

sobre a mulher, a qual, muitas vezes, nem se dá conta que tais atos devem ser denunciados e 

que configuram violência contra mulher prevista na Lei 11.340/06, em seu artigo 7º, II: 

Art. 7º, II, LMP. 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. (BRASIL, 2006) 

Quando se trata de dano psicológico e da questão da prova, é dispensável a elaboração 

de laudo técnico ou a realização de perícia (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 113). Desta forma, 

mediante o mero relato da vítima, ao reconhecer a violência psicológica, o magistrado poderá 

conceder a medida protetiva de urgência, além de aplicar a majoração da pena como prevê o 

artigo 61, II, f do Código Penal23. 

Por outro lado, em relação às delegacias comuns, Maria Berenice Dias traz que: “[...] 

se negam a fazer algo pela vítima quando não é imputada a prática de algum crime, 

aconselhando a mulher a procurar um advogado, ou a defensoria pública para que seja 

formulado o pedido de medida protetiva perante a vara da família” (DIAS, 2019, p. 84). Tal 

postura institucional gera desistência do prosseguimento da denúncia por parte da mulher, pois 

a delegacia da mulher, que foi criada para proporcionar um atendimento diferencial, não 

funciona 24 horas por dia, nem aos finais de semana (DIAS, 2019, p. 81). 

 

 
23 Cf. o disposto no Art. 61, II, f do Código Penal: “Art. 61, CP. São circunstâncias que sempre agravam a pena, 

quando não constituem ou qualificam o crime: [...] II - ter o agente cometido o crime: [...] f) com abuso de 

autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra 

a mulher na forma da lei específica” (BRASIL, 1940). 
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3.2.3 Violência sexual  

 

“Débito conjugal” era o termo utilizado pelo direito para o “dever” referente à prática 

sexual da esposa com o seu marido. Esta era uma obrigação da mulher e representava o 

exercício da sexualidade tido como um dos deveres do casamento, trazendo-se, como 

argumento utilizado para justificá-lo, que tal dever consistia em um exercício regular do direito 

inerente ao casamento pelo homem. Desta forma, afirmava-se que não haveria estupro entre 

casal, pois essa obrigação sexual poderia ser exigida da muher, podendo-se ilustrar tal posição 

pelo que destacava Magalhães Noronha: 

[...] as relações sexuais são pertinentes a 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 o fim mais nobre é o 

da perpetuação da espécie. A violência por parte do marido não constituirá, em 

princípio, crime de estupro, desde que a razão da esposa para não ceder à união sexual 

seja o mero capricho ou fútil motivo, podendo todavia, ele responder pelo excesso 

cometido. (1969, p. 100). 

Com o avanço da sociedade e do Legislativo, o “débito” foi substituído pela “liberdade 

sexual”, bem jurídico este tutelado pelo Código Penal, legislação esta que, através da 

Convenção Interamericana, reconheceu a violência contra dignidade sexual como violência 

contra mulher (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 121), a qual foi adotada pela Lei Maria da 

Penha, em seu artigo 7º, III:  

Art. 7º, III, LMP. 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. (BRASIL, 2006). 

Os crimes contra dignidade sexual necessitam se socorrer de outros para terem efeito 

de tipologia, de modo que, com isso, são necessários ser aplicados outros complementos, como 

por exemplo, aqueles da Convenção de Belém do Pará (BRASIL, 1996) e do Código Penal, 

sendo que este último configura a violência sexual decorrente de:  

[...] estupro (CP, art.213); violação sexual mediante fraude, (CP, art.215); 

importunação sexual (CP, art. 215-A); assédio sexual (CP. art.216-A); registro não 

autorizado da intimidade sexual (CP, 216-B); crime sexual contra vulneráveis (CP, 

art. 217- A); corrupção de menores (CP, art. 218); satisfação de lascívia (CP, art.218- 

A);favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual contra 

criança,  adolescente ou vulnerável (CP, art.218-B) e divulgação de cena de estupro 

ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia (CP, art.218-C). 

(DIAS, 2019, p. 86). 
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Quando alguma dessas violências tipificadas pelo Código Penal ocorrem no âmbito 

familiar, podem configurar violência doméstica sexual, com aplicação de medidas protetivas 

previstas na Lei 11.340/06, com aumento de pena por incidência da agravante genérica como 

dispõe o artigo 61, II, f do Código Penal. 

Nos delitos sexuais, a ação penal tem como iniciativa a representação da vítima, sendo 

obrigatória a realização de audiência, como prevê o artigo 16, da Lei 11.340/06, mesmo que 

ocorra a prévia retratação da vítima24. Caso a violência seja praticada contra uma mulher 

vulnerável ou menor de 18 anos, a ação é pública incondicionada (artigo 225, CP).  

Quando trata dos aspectos referentes aos direitos sexuais e reprodutivos, a Lei Maria 

da Penha assegura à mulher o direito do acesso aos serviços de contracepção de emergência, 

profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), como a AIDS, entre outros 

procedimentos (art. 9º, § 3º, LMP). Ainda, a Lei do Planejamento Familiar assegura o direito 

da vítima de ter acesso tanto à “pílula do dia seguinte”, quanto ao aborto, quando o estupro 

resulta em gravidez. Porém, existem muitas dificuldades e falta de credibilidade da mulher 

quando existe um vínculo com o parceiro para  comprovação da violência sexual, de modo que, 

mesmo com essas ferramentas, ainda é difícil demonstrar a violência sexual no âmbito 

doméstico, em razão da dificuldade de prova do dissenso (DIAS, 2019, pp. 87/88). Por 

consequência, tem-se que “a mulher teme, principalmente, não ser acreditada. Esse sentimento, 

aparentemente infundado, de fato se justifica. São incontáveis os relatos de discriminação, 

preconceito, humilhação e abuso de poder em relação às mulheres em situação de violência 

sexual” (DREZETT, 2003, p. 37). 

 

3.2.4 Violência patrimonial  

 

A violência patrimonial é uma violação aos direitos da mulher em que  não é 

caracterizada a violência física. Ampliando o rol da violência patrimonial, mas não alterando 

sua tipologia e disposições gerais previstas no Código Penal, a Lei 11.340/06 constitui violência 

patrimonial no âmbito familiar e doméstico, conforme disposto no art. 7º, IV:  

 
24 Por outro lado, tem-se entendimento de que a designação de ofício desta audiência leva à revitimização da 

ofendida, como trazido pelo Enunciado 40 da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (COPEVID), comissão de iniciativa do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça 

dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG): “Designação do artigo 16. Enunciado nº. 40 (01/2017). 

A designação de audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha, de ofício, impede o acesso à Justiça e expõe a mulher 

em situação de vulnerabilidade, afrontando os arts. 4º e 6º da mencionada Lei, que buscam resguardar os direitos 

humanos das mulheres, revitimizando-as e aumentando o risco de feminicídios. (Aprovada na I Reunião Ordinária 

do GNDH, em 17/03/2017)” (CNPG, 2018). 
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Art. 7º, IV, LMP. 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. (BRASIL, 2006). 

Pois bem, a Lei Maria da Penha ampliou o rol da violência patrimonial, mas não alterou 

a tipologia e disposições gerais previstas no Código Penal. Porém, deve-se destacar que, quando 

a violência patrimonial é praticada contra mulher no âmbito doméstico e familiar com a 

intenção de causar dor ou dissabor à mulher, se torna irrelevante o valor dos bens subtraídos, 

consideração esta da qual se extraem entendimentos jurisprudenciais afastando o princípio da 

bagatela25.    

Os artigos 181 e 182 do Código Penal se referem às disposições gerais dos crimes 

patrimoniais, inviabilizando a configuração de violência patrimonial contra a mulher. Isto 

porque, há a aplicação de imunidades absolutas ou relativas, sendo que, conforme o artigo 181 

deste diploma, fica isento de pena quem comete crimes patrimoniais em prejuízo “I – do 

cônjuge, na constância da sociedade conjugal; II - do ascendente ou descendente, seja o 

parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural” (BRASIL, 1940), imunidade esta que se 

estende  para a união estável, conforme disposto no artigo 226,§ 3º, da Constituição Federal, e 

aos casais “separados de fato”. Já, pelo disposto no artigo 182 do Código Penal, há a 

necessidade da representação da vítima para que se configure crime, quando o ato é cometido 

pelo “I - cônjuge desquitado ou judicialmente separado; II - irmão, legítimo ou ilegítimo; III - 

tio ou sobrinho, com quem o agente coabita” (BRASIL, 1940). 

Na violência patrimonial doméstica e familiar, o crime de furto simples (artigo 155, 

caput, CP) e o de furto qualificado por abuso de confiança ou fraude (art. 155, §4º, I, CP) se 

enquadram na Lei Maria da Penha, quando o agente subtrai bens particulares da vítima ou a 

parcela da mulher na meação dos bens comuns, sendo cabível a aplicação de qualificadora 

quando, da relação de afeto, o agente visa ganhar confiança da mulher para poder tomar para si 

os bens. 

 Ainda, quando, da subtração de bens, o agente pratica violência ou grave ameaça, o 

Código Penal prevê, no artigo 157, caput, o crime de roubo, no qual é necessário que o marido 

tenha praticado tal violência com fim patrimonial contra sua esposa.  

No mais, “destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em 

prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor: [...]” 

(BRASIL, 1940) é o que diz o artigo 305 do Código Penal. Desta forma, é violência patrimonial 

 
25 Este é o sentido da Súmula 589 do STJ: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções 

penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (BRASIL, 2017a). 



31 

se apropriar ou destruir bens da vítima, violência esta que, muitas vezes, está associada àquela 

psicológica, como por exemplo, nas situações em que o agressor ameaça destruir algum bem 

de valor sentimental da vítima, matar o animal de estimação, rasgar seus documentos, entre 

outras formas de tortura psicológica, ocorrendo, nesses casos, dois crimes em concurso, 

constituindo agravante (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 129), conforme o artigo 61, II, f do 

Código Penal: “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica” 

(BRASIL, 1940). 

O enquadramento da apropriação indébita na violência patrimonial do devedor de 

alimentos se materializa como crime de abandono patrimonial26, previsto no artigo 244 do 

Código Penal:  

Art. 244, CP. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho 

menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou 

maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou 

faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou 

majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente 

enfermo. (BRASIL, 1940). 

Não é imprescindível que o encargo alimentar esteja fixado judicialmente, conforme 

entende Maria Berenice Dias, nem em curso de processo de execução, se o alimentante frustra 

os meios de “assegurar a subsistência da sua esposa ou companheira, que não possui meios para 

promover sua subsistência, cabe reconhecer violência patrimonial” (DIAS, 2019, p. 90).  

Importante destacar mais uma dificuldade enfrentada pelas mulheres quanto ao crime 

de dano, qual seja, a ação penal do tipo é privada, em regra, o que significa que a vítima 

necessita da contratação de um advogado ou da nomeação de um defensor público para 

ingressar com a queixa-crime, além de haver prazo decadencial para tanto (FERNANDES, V. 

D. S., 2013, p. 132).  

Em seu artigo sobre violência doméstica contra o patrimônio da mulher, Mário Luiz 

Delgado reforça as dificuldades das denúncias desse crime: 

Além das dificuldades que transcendem a legalidade, como é caso do silêncio, da 

omissão e da inatividade da vítima, fatores que só impulsionam o ciclo da violência, 

do ponto de vista estritamente legal, os principais empecilhos para instauração dos 

processos criminais visando à proteção patrimonial da mulher decorrem das 

imunidades localizadas nos arts. 181 e 182 do CP, que isentam de pena quem comete 

crimes contra o patrimônio em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade 

conjugal, admitindo-se, excepcionalmente, que se proceda mediante representação, se 

o cônjuge estiver judicialmente separado. Por óbvio a interpretação desses 

 
26 Sobre o tema, cf. o Enunciado 20, do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM): “Enunciado 20. O 

alimentante que, dispondo de recursos econômicos, adota subterfúgios para não pagar ou para retardar o pagamento 

de verba alimentar, incorre na conduta descrita no art. 7º, inc. IV da Lei nº 11.340/2006 (violência patrimonial)” 

(IBDFAM, 2021). 
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dispositivos deve permitir a sua atualização, e onde se lê “separação judicial”, deve-

se incluir “separação de direito ou de fato”, enquanto que a palavra “cônjuge” é 

também compreensiva de “companheiro.  

Ou seja, enquanto não se consumar a separação de fato ou de direito, o divórcio ou a 

dissolução da união estável, praticamente nada poderia ser feito. Salvo se o crime for 

cometido com emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou ainda 

quando a vítima for maior de 60 anos 

A interpretação jurisprudencial mais conservadora, e ainda vigente, não recepcionou a 

tese de que os artigos 181 e 182 do CP teriam sido derrogados pela Lei Maria da 

Penha, vale dizer, o entendimento no sentido de serem inaplicáveis os artigos 181 e 

182 do CP aos crimes de violência doméstica e familiar. O STJ vem decidindo que 

esses dispositivos não foram afastados pela Lei Maria da Penha. (2018, [artigo 

eletrônico]). 

 

3.2.5 Violência moral 

 

A violência moral contra a mulher, é entendida como “qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria”, como prevê o artigo 7, º V, da Lei 11.340/06 (BRASIL, 2006). 

Essas condutas são tipificadas no Código Penal, por meio do artigo 130, que dispõe que caluniar 

é imputar falsamente fato definido como crime à vítima; do artigo 139, que prevê que difamar 

é atribuir fato ofensivo à reputação da vítima; e do art.140, que traz que injuriar é ofender a 

dignidade ou decoro do sujeito.  

Os crimes de difamação e calúnia ofendem a honra objetiva da pessoa, a qual se resume 

ao juízo que os demais formam a respeito do ofendido, em razão de seus atributos físicos, 

intelectuais, morais ou sociais. Por outro lado, a injúria ofende a honra subjetiva, ou seja, ofende 

os atributos que a pessoa pensa de si mesma, o que seria a honra da própria dignidade (DIAS, 

2019, p. 91).  

Quando cometidos contra mulher em ambiente doméstico ou familiar, estes delitos são 

reconhecidos como violência doméstica pela Lei Maria da Penha, em combinação com o artigo 

61, II, f do Código Penal, que impõe o agravamento da pena, sendo importante salientar que a 

ação penal é privada, como prevê o artigo 145 do Código Penal. 

Dito isto, tem-se que a violência moral é uma das formas de violência doméstica e 

familiar mais comum, afrontando a autoestima e o reconhecimento social da mulher, de modo 

que a forma de domínio vem com xingamentos públicos ou privados, exposição da mulher, 

ridicularização e inferiorização, que, muitas vezes, pela mistura de sentimentos e a destruição 

psicológica, a vítima acaba aceitando a reconciliação com o agressor, mesmo que isso perpetue 

a violência familiar. 
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Ainda, com o avanço da tecnologia, internet e redes sociais, a violência moral contra 

mulher vem ganhando uma proporção maior, por meio da exposição de fotos íntimas, de vídeos 

e de ofensas, as quais vêm aumentando massivamente e causam danos irreparáveis.  

Neste ponto, Valéria Diez Scarance Fernandes expõe os pontos fracos da legislação 

protetiva, em relação à violência moral contra a mulher:  

Nesse ponto, falhou a Lei Maria da Penha. Para assegurar a efetividade ao 

enfrentamento da violência moral, era imprescindível alterar o tipo de ação penal para 

pública, ainda que condicionada. Além disso, deveria ter referido e tipificado a 

violência moral praticada por meio de internet. (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 

135). 
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4 MEDIDAS PROTETIVAS EM ESPÉCIE 

 

A Lei Maria da Penha disponibiliza um rol de medidas para dar efetividade ao seu 

propósito, que vão desde medidas que obrigam o agressor (artigo 22, LMP) a medidas protetivas 

de urgência à vítima (artigos 23 e 24, LMP). 

A adoção da providência é incidental, pois são requeridas no curso do inquérito policial 

ou da ação penal, podendo, a qualquer momento, o juiz solicitar o auxílio da força policial 

quando se trata das medidas que obrigam o agressor, estando condicionado à vontade e 

iniciativa da vítima em solicitar a proteção através das medidas protetivas, solicitação que 

deflaga a concessão de tutela provisional de urgência (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 168). 

 Por outro lado, poderá o juiz, de ofício, determinar providências previstas no artigo 

431, §§ 5º e §6º, do Código de Processo Civil (CPC), que tenham por objetivo obrigação de 

fazer ou não, abrindo precedentes acerca da discussão da natureza jurídica das medidas 

protetivas. 

 

4.1 Natureza jurídica das medidas protetivas  

 

Os debates acerca da natureza jurídica das medidas protetivas trazem discussões 

quanto ao caráter cautelar ou satisfativo dessas medidas, não se tratando apenas de discussões 

acadêmicas, pois esse direcionamento é indispensável no reflexo da ordem processual, diante 

do fato de a Lei Maria da Penha se silenciar em relação à necessidade das medidas protetivas 

estarem vinculadas a um procedimento, à duração das medidas, ao rito, ao recursos cabíveis e 

a outros pontos, o que gera vários posicionamentos 

Os questionamentos abordam que a violência doméstica não se embasa apenas no ilício 

penal, mas também no ilícito civil, de modo que, se as medidas protetivas possuem natureza 

cautelar, elas estão vinculadas a um procedimento, conforme disposto no artigo 796 do Código 

de Processo Civil27; por outro lado, este Código também trouxe a antecipação da tutela como 

medida satisfativa, de modo que “o que se operou, inquestionavelmente, foi a purificação do 

processo cautelar, que assim readquiriu sua finalidade clássica: a de instrumento para obtenção 

de medidas adequadas a tutelar o direito, sem satisfazê-lo” (ZAVASCKI, 1996, p. 53).  

As medidas não possuem a finalidade de antecipar a sentença, condenatória ou 

absolutória, e sim de garantir efeitos desta sentença criminal. Isto porque, ao se considerar a 

 
27 Cf. o artigo 796 do CPC: “Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo 

principal e deste é sempre dependente”. (BRASIL, 2015a). 
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diferenciação da tutela cautelar e antecipada, Fábio Machado de Almeida Delmanto traz que a 

tutela cautelar “permite tão somente a antecipação dos efeitos da sentença definitiva, na tutela 

antecipada admite-se a antecipação da própria sentença de mérito, dando o juiz um provisório 

atendimento ao pedido no todo ou em parte” (2008, p. 90). Há entendimentos pacificados que 

trazem a semelhança do Código de Processo Penal (CPP), quando se refere ao reconhecimento 

da cautelaridade da proibição ao manter contato com pessoa determinada (artigo 319, III CPP), 

com aquela medida protetiva do artigo 22, III, da Lei 11.340/2006. 

Pois bem, quando se dispõe da natureza satisfativa de medidas provisionais deferidas, 

esta se refere à duração, que deverá se estender enquanto for necessário, ou seja, enquanto 

persistir a situação de risco sem prazo de eficácia, sendo pacificado pela jurisprudência que a 

medida cautelar não perde eficácia, quando envolva direito de família e não for postulada a 

ação no prazo legal, como defende Maria Berenice Dias: 

[...] subtrair a eficácia da medida protetiva depois do decurso de determinado prazo, 

conforme sustentado por alguns, pode gerar situações pra lá de perigosas, pois 

decorridos os 30 dias da efetivação da medida, e de sua eficácia, tenha o agressor o 

direto de retornar ao lar. (2019, p. 163). 

 Por outro lado, Valéria Diez Scarance Fernandes afirma que: 

[...] as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza cautelar, pois: 

destinam-se assegurar a percussão penal, não tem caráter satisfativo ou antecipatório, 

pois a causa em julgamento é criminal; ostentam a mesma natureza das medidas 

cautelares alternativas à prisão previstas no Código de Processo Penal. (2013, p. 160). 

Em relação aos questionamentos, quando se trata da efetividade, a Comissão 

Permanente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Grupo Nacional de Direitos 

Humanos do Ministério Público (COPEVID) afirmou o seguinte: 

Enunciado 04, COPEVID. “As medidas de proteção foram definidas como medidas 

cautelares sui generis de natureza hibrida, que podem ser deferidas de plano pelo juiz, 

exigindo-se o boletim de ocorrência, sendo dispensável a princípio a instrução de 

medida. Quanto ao prazo de duração, foi deliberado que a medida pode perdurar 

durante todo processo criminal, inclusive durante o cumprimento da pena. Na hipótese 

de a mulher não querer representar criminalmente, foi deliberado que a medida de 

proteção poderá ter a duração de seis meses. (CNPG, 2018). 

O fundo da questão levantada acima pelas citações trazidas é se a violência tratada 

configura crime, sendo que os entendimentos atuais que prevalecem são os de que as medidas 

protetivas constituem tutelas de urgência autônomas, híbridas e de caráter satisfativo, e poderão 

permanecer enquanto forem necessárias para garantir a proteção da vítima de violência 

doméstica e familiar, se assemelhando aos writs constitucionais, como o habeas corpus e o 

mandado de segurança.  
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4.2 Medidas protetivas que obrigam o agressor. 

 

Estão concentradas, no artigo 22 da Lei 11.340/0628, as medidas protetivas que 

obrigam o agressor, sendo importante ressaltar que o deferimento dessas medidas não impede 

a aplicação de outras, quando a segurança da vítima é colocada em risco ou em outras 

circunstâncias. 

 

4.2.1 Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei 10.826/03 

 

Essa medida está condicionada à situação de o agressor possuir a posse e porte regular 

da arma de fogo. Nos casos em que se trata de posse ou porte ilegal, se faz desnecessária a 

aplicação dessa medida, bastando a apresentação da arma no inquérito policial para apuração 

do crime. 

Assim que a medida é deferida, comunica-se ao SINARM (Sistema Nacional de 

Armas) e à Polícia Federal, além do órgão público que o agente integra, como por exemplo, as 

Forças Armadas, como prevê os artigos 6º e 10º da Lei 10.826/200329. 

 
28 Cf. Art. 22, LMP: “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. VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação 

e reeducação; e   VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em 

grupo de apoio” (BRASIL, 2006). 
29 Cf. os artigos 6º e 10º da Lei 10.826/03: “Art. 6º.   Art. 6º, caput. É proibido o porte de arma de fogo em todo o 

território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: I – os integrantes das Forças 

Armadas; II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição 

Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP); III – os integrantes das guardas municipais das 

capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições 

estabelecidas no regulamento desta Lei; IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 

50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço; V – os agentes 

operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República; VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, 

IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal; VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas 

prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias; VIII – as empresas de segurança privada 

e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei; IX – para os integrantes das entidades de desporto 

legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento 

desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental. X - integrantes das Carreiras de Auditoria da 

Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.   XI - 

os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e 

dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de 
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A Lei também se preocupou em aplicar essa medida no âmbito da Justiça Militar, 

quando ocorrer um dos crimes militares do artigo 9º do Código Penal Militar (CPM), Decreto-

lei 1.001, de 21 de outubro de 1969, quando a violência doméstica ocorrer mediante relação 

íntima de afeto entre a vítima e militares em atividade, sendo que seu descumprimento poderá 

ocasionar na prisão preventiva do agente, bem como na suspensão da posse ou restrição do 

porte de arma baseado no artigo 33, §1º, da Lei 10.826/03 cumulado com o Decreto nº 5.123, 

de 1º de julho de 2005, podendo a prisão ser decretada com base nos artigos 254 e 255, c, do 

Código de Processo Penal Militar (CPPM), com o fundamento na periculosidade do agente, 

como entende Aberlado Julio da Rocha (apud FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 169). 

Essa restrição é válida a fim de evitar uma tragédia maior, e sua efetividade é de 

extrema importância para proteção da mulher, visto que a presença de uma arma de fogo no 

contexto de violência doméstica pode ocasionar um resultado mais gravoso, como o de 

feminicídio (FERNANDES, V. D. S., 2013 p. 168). 

 

4.2.2 Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 

 

A Lei Maria da Penha introduziu, em seu ordenamento, o afastamento do lar como 

medida cautelar de natureza civil, preparatória de ação de separação ou divórcio, estando 

relacionada à prática de um crime e à tramitação de um procedimento ou de uma ação penal, da 

qual não se aplica a regra da caducidade do artigo 308, do Código de Processo Civil30.  

Antes da aplicação dessa medida, é possível ser designada uma audiência de 

justificação, visto que o afastamento do agressor do lar envolve diversas questões, como 

guarda/convivência com filhos e direitos patrimoniais do imóvel.  

 
funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP [...]; Art. 10º. Art. 10. A autorização para o porte de arma de 

fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida 

após autorização do Sinarm. § 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária 

e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente: I – demonstrar a sua efetiva 

necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física; II – atender às 

exigências previstas no art. 4o desta Lei; III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem 

como o seu devido registro no órgão competente. § 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste 

artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez 

ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.” (BRASIL, 2003). 
30 Cf. o artigo 308 do CPC: “Art. 308, caput. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado 

pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido 

de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.” (BRASIL, 2015a).  
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Embora não previsto em lei, é possível que o afastamento do lar ocorra antes da 

audiência, como uma forma intermediária e temporária, a fim de se evitar um mal maior até a 

data da audiência (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 169).  

 

4.2.3 Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e de testemunhas fixando o 

limite mínimo de distância entre estes e o agressor. 

 

A proibição de aproximação do agressor tem um papel fundamental na efetividade da 

medida, sendo a mulher é a própria fiscalizadora do cumprimento, que deverá notificar a 

Delegacia de Polícia, caso o agressor se aproxime. 

O cuidado da lei em estender essa medida aos familiares e testemunhas é de extrema 

importância, vez que o agressor poderá intimidar a vítima através de seus familiares, amigos e 

atual namorado. 

O limite de distanciamento fixado pelo juiz para que o agressor não se aproxime da 

vítima é uma das dificuldades encontradas na aplicação dessa medida em razão da dissensão 

para verificar se o agente ultrapassou a metragem determinada pelo juízo. Neste ponto, o 

monitoramento eletrônico é uma solução que poderá ser utilizada para assegurar a efetividade 

do distanciamento do agressor, solução esta prevista no artigo 319, IX do Código de Processo 

Penal31 (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 170).  

 

4.2.4 Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. 

 

A proibição de contato é uma das medidas protetivas mais comuns e eficazes, sendo 

que, quando se diz “contato”, constitui-se como qualquer conduta de interação, por gestos, 

palavras, escrito e, até mesmo, por internet (e-mail, SMS, WhatsApp, redes de 

relacionamentos).  

Para se garantir a efetividade da medida imposta, é necessário que o agressor seja 

cientificado quanto a abrangência da proibição, sendo importante destacar que a proibição de 

contato com a mulher não importará automaticamente na proibição de contato com a prole. 

Deste modo, para entrega, devolução e vistas de menores, a comunicação deve ser realizada por 

parente, amigo ou funcionário (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 171).  

 
31 Cf. o artigo 319, IX do CPP: “Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: [...] IX - monitoração 

eletrônica” (BRASIL, 1941).  
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4.2.5 Proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física 

e psicológica da ofendida. 

 

A medida cautelar proíbe que o agressor frequente lugares em que a vítima exerce suas 

atividades, podendo abranger sua residência e de seus parentes, faculdade, trabalho, entre 

outros, a fim de se evitar novas agressões e intimidações da vítima, seguindo-a nos lugares em 

que ela costuma frequentar, de forma a expô-la a situações vexatórias e aterrorizantes. 

O descumprimento poderá ser noticiado por qualquer pessoa que tenha o 

conhecimento e, após o registro do boletim de ocorrência, o agente poderá ser advertido ou, em 

casos mais graves, ter sua prisão decretada (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 172). 

 

4.2.6 Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar.  

 

Essa restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores necessita de uma 

avaliação técnica para que se verifique se a violência contra a mãe está produzindo efeitos nos 

filhos, sendo que se justifica pelo fato de que, em razão de um padrão comportamental ao qual 

a prole é submetida na sua infância, os meninos tendem a se tornarem homens violentos e as 

meninas, mulheres submissas.  

A limitação da visita poderá também ocorrer quando se tem o conhecimento de crimes 

mais graves ou quando os filhos também são vítimas do agressor, podendo ser concedida uma 

restrição liminar, até que seja realizada a avaliação pela equipe, principalmente, se for dotado 

de suspeita fundada em que o agressor vem praticando crimes sexuais contra sua prole 

(FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 172). 

 

4.2.7 Prestação de alimentos provisionais ou provisórios 

 

A prestação de alimentos é uma medida cautelar que permite manter a subsistência da 

mulher e de seus filhos durante a persecução penal, em razão da necessidade econômica que 

surgiu ou se agravou em razão da situação de violência doméstica e familiar, sendo que a 

prestação poderá ser fixada pelo juiz durante a tramitação do inquérito policial e do processo 

penal até a fase de execução da pena.  
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Os alimentos provisionais ou provisórios que são deferidos como medida cautelar não 

perdem sua eficácia passados os 30 dias, como disposto no artigo 806 do Código de Processo 

Penal, pois a medida está vinculada a um processo criminal, e não a uma ação civil a ser 

proposta. Confirma, neste ponto, Maria Berenice Dias que: 

[...] descabido, simplesmente, depois de 30 dias suspender sua vigência e deixar a 

vítima e os filhos sem meios para subsistir. Mesmo pacificado na jurisprudência que, 

em sede de direito familiar a medida cautelar não perde a eficácia, se não intentada no 

prazo legal, ainda há quem sustente que se trate de prazo decadencial. (2019, p. 174). 

 

4.3 Medidas que protegem a vítima. 

 

Além do rol de medidas protetivas elencados nos artigos 23 e 24 da Lei 11.340/06, a 

Lei também contém inúmeros dispositivos de proteção à mulher que se encontra em situação 

de violência doméstica ou familiar, como a inclusão da vítima em programa assistencial, acesso 

prioritário à remoção da servidora pública, manutenção do vínculo trabalhista por até seis 

meses, bem como acesso a serviços de contracepção de emergência e de profilaxia de DST e 

AIDS.  

 

4.3.1 Medidas do artigo 23 da Lei 11.340/06 

 

 O inciso I do artigo 23 da Lei Maria da Penha dispõe sobre o “encaminhamento da 

ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento” 

(BRASIL, 2006), o que demonstra uma preocupação do legislador com o aspecto social. Desta 

forma, a vítima e sua família podem ser encaminhadas para programas de suporte psicológico 

e econômico, por exemplo, sendo que, diferentemente das demais, esta medida não exige ordem 

judicial, podendo ser imposta pelo próprio Delegado de Polícia ou pela equipe multidisciplinar. 

No mesmo dispositivo, em seu inciso II, determina a “recondução da ofendida e a dos 

seus dependentes ao respectivo domicilio, após o afastamento do agressor” (BRASIL, 2006), 

em conformidade com uma das medidas que obrigam o agressor, tratada no artigo 22, II e III, 

da Lei em questão, reforçando a preocupação da busca da efetividade do legislador na proteção 

da vítima em relação ao afastamento do agente do lar, sendo que essa medida protetiva poderá 

ser deferida no contexto da mesma decisão ou após concretizado o afastamento.  

Ainda no mesmo artigo, o inciso III, trouxe o “afastamento da ofendida do lar, sem 

prejuízos dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos” (BRASIL, 2006), medida 

cautelar esta que assegura os direitos da vítima que opta por sair do lar, podendo ser requerida 
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perante a autoridade policial. Isto porque, o artigo 1.573, IV do Código Civil (CC/02) diz que 

a separação pode ser fundamentada no “abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano 

contínuo” (BRASIL, 2002). 

Já, o inciso IV determina a “separação dos corpos” (BRASIL, 2006), que, além de 

estar prevista na Lei Maria da Penha como medida cautelar, está presente no Código Civil no 

artigo 1.562, providência esta que visa manter o agressor distante da vítima. 

Quanto à aplicação da medida protetiva de separação de corpos, Rogério Sanches 

Cunha e Ronaldo Batista Pinto entendem que “[...] a medida de separação dos corpos não tem 

aplicação quando se tratam de pessoas não casadas, podendo ser deferida como uma medida 

cautelar inominada do artigo 798 do Código de Processo Civil” (2011, p. 138). 

Valéria Diez Scarance complementa o pensamento com o seguinte posicionamento: 

“A competência do juizado de Violência Doméstica esgota-se com o deferimento da medida 

cautelar e as ações principais devem ser propostas perante as Varas de Família” (2013, p. 178). 

 Por fim, cabe destacar que a medida cautelar da separação dos corpos tem natureza 

civil e necessita de uma ação principal para ter sua continuidade, não sendo necessário o 

enquadramento na Lei Maria da Penha, visto que o afastamento do agressor já é uma medida 

protetiva capaz de preservar a mulher.  

 

4.3.2 Medidas do artigo 24 da Lei 11.340/06 

 

Ainda nas medidas protetivas de urgência à ofendida, o artigo 24 da Lei 11.340/06 

resguarda a proteção patrimonial dos bens da vítima que sofre violência, medidas estas que são 

destinadas apenas à preservação do patrimônio da mulher que se encontra em situação de risco 

ocasionada pela violência doméstica e familiar, não abrangendo as questões referentes à partilha 

de bens.   

O inciso I prevê a “restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à 

violência” (BRASIL, 2006), compreendendo os bens particulares da mulher e, também, os 

comuns, que possam fazer parte da meação no caso da dissolução da sociedade conjugal. 

 Maria Berenice  Dias fala que “[...] se um bem comum é subtraído pelo varão que 

passa a deter sua posse com exclusividade, significa que houve a subtração da metade que 

pertence à mulher” (2019, p. 173). 

“A proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial” (BRASIL, 2006) é a 

medida que trata o inciso II  do artigo em questão, e se refere a forma de resguardar os interesses 
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econômicos da vítima. Quando a Lei fala dos atos de compra, venda e locação, relaciona-se 

com a compra de bens que tem interesse em favorecer o agressor, prejudicando a mulher e seus 

filhos, visto que, por muitas vezes, a venda é utilizada como uma forma de se evitar a partilha 

dos bens; neste ponto, o legislador também se preocupou com a locação, vez que essa não 

depende de vênia conjugal, salvo quando o prazo do contrato exceder 10 anos, conforme o 

artigo 3º, da Lei 8.245/91. Comentando sobre o que o dispositivo trata da locação, Rogério 

Sanchs Cunha e Ronaldo Batista Pinto expõem que “[...] a ampla faculdade que se abre ao 

marido de, livremente celebrar contrato de locação, é que o legislador incluiu a presente 

restrição conferindo ao juiz a possibilidade de proibir a celebração dessa espécie de ajuste” 

(2011, p. 173). 

Importante reforçar que a proteção abrange os bens móveis e imóveis, e se dá através 

da comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis. Quando a Lei se refere a bens imóveis, 

havendo o casamento, a autorização do cônjuge é um dos requisitos indispensáveis para 

autorização da venda, juntamente com a escritura pública e registro, que são formalidades que 

visam  resguardar  a mulher, nos casos de comunhão parcial, de modo que tão apenas a 

autorização da mulher confere validade ao negócio, o que torna a incidência do dispositivo 

desnecessária, dispositivo este que, segundo Valéria Scarance, “terá aplicação, assim, quando 

se trata de vítima convivente ou namorada do agressor com imóvel comum” (2013, p. 180).  

Ainda sobre o artigo 24 da Lei 11.340/2006, o inciso III, trouxe a possibilidade de 

“suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor” (BRASIL, 2006), sendo que 

essa medida protetiva de cunho patrimonial é de extrema importância, pois, muitas vezes, as 

mulheres depositam em seus parceiros a confiança para gerir todo seu patrimônio, lhes 

conferindo poderes para isso, colocando-a em  dependência do varão que pode tentar desviar o 

patrimônio, utilizando-se das procurações. Essa revogação poderá ocorrer em sede liminar, no 

prazo de 48 horas após a vítima ter denunciado a violência à polícia. É importante reforçar que 

o ato de revogar se estende também ao mandato judicial conferido ao varão, no caso em que ele 

seja o advogado ou à procuração outorgada ao advogado ligado ao agressor quando sua 

concessão tenha decorrido desta condição. Para suspensão de procuração, será expedido ofício 

ao Cartório de Notas, quando tratados bens comuns; à Junta Comercial, quando existir 

sociedade comercial ou industrial entre o agressor e a vítima; ao Cartório de Registo Civil das 

Pessoas Jurídicas, no caso de existência de sociedades civis e outras; à Delegacia de Polícia de 

Trânsito, quanto à venda de veículos.    

O inciso IV estabelece a “prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, 

por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 
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ofendida” (BRASIL, 2006), sendo medida que tem como finalidade determinar ao réu o 

ressarcimento dos prejuízos causados à vítima.    

Por fim, em seu § único, o artigo tange a comunicação dos cartórios competentes aos 

quais o juiz deverá oficiar, nos incisos II e III, de modo que deve comunicar o Cartório de 

Registo de Títulos e Documentos “para que se dê publicidade a terceiros e se evite futura 

alegação de ignorância” (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 180). 

 

4.4 Procedimentos 

 

A Lei Maria da Penha prevê a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais, de modo que os pedidos de 

medidas protetivas, bem como os inquéritos policiais poderão, em regra transitória, serem 

cumulados às Varas Criminais, tanto com a competência civil, quanto com a criminal, para 

conhecer e julgar as causas que envolvam violência doméstica e familiar, conforme dispõe o 

artigo 33 da Lei 11.340/0632. 

Mesmo com a Lei dispondo a criação dos JVDFM’s, ela foi omissa ao não impor e 

nem estabelecer prazo para que esses juizados sejam instalados, sendo que, ainda, limitou ao 

caráter facultativo sua criação, ficando condicionada à autonomia dos Estados. Sobre o assunto, 

Maria Dias Berenice se posiciona da seguinte forma: 

A falta de imposição de forma coacta provavelmente foi para evitar a alegação de 

desrespeito a autonomia dos Estados. Mas em contrapartida, gerou sério risco de que 

não ocorra a efetiva criação desses juizados’’. Sendo esse o motivo pelo qual a 

competência foi distribuída de forma transitória para às Varas Criminais até a criação 

dos JVDFMs. (2019, p. 2013). 

A competência das Varas Criminais e dos JVDFM’s vai até o cumprimento das 

medidas protetivas que foram concedidos. Logo, não foi atribuído às Varas Criminais a 

competência para o procedimento executório, mas tão somente para o processo e julgamento 

causas civis e criminais, como prevê o artigo 33, da Lei Maria da Penha; ao contrário do que 

ocorre com os  JVDFM’s, que possuem a competência tanto para o processo e julgamento, 

quanto para execução (artigo 14, LMP), sendo que, porém, o Enunciado 35, do Fórum Nacional 

 
32 Cf. o artigo 33 da LMP: “Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV 

desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, 

nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.” (BRASIL, 2006). 
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dos Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher (FONAVID) exclui a competência 

executória dos JVDFM’s33. 

Os JVDFM’s integram a justiça comum, e mesmo que não seja imposta a 

obrigatoriedade de sua criação no âmbito da justiça estadual, a Lei obriga os Estados a 

adaptarem seus órgãos, conforme dispõe o artigo 37 da Lei Maria da Penha, além de atribuir 

legitimidade ao Ministério Público para obrigar o Estado, através de ação civil pública, a 

instalar juizados e equipá-los (artigo 29, LMP), sendo que também poderá ser atribuída à União 

a possibilidade de criá-los (artigo 14, LMP) (DIAS, 2019, pp. 214/215). 

A falta de estrutura e o número alto de demandas faz com que, na prática, os JVDFM’s 

restrinjam sua competência aos processos criminais, remetendo os processos cíveis ou que 

abrangem o direito de família às varas respectivas, mesmo que a causa de pedir esteja 

interligada à violência doméstica e familiar, o que é recomendado pelo Enunciado 03,  

FONAVID34.  

Se na mesma comarca haver mais de um JVDFM’s, o inquérito policial será distribuído 

ao mesmo juiz que apreciou o procedimento de medida protetiva, sendo que, após o 

cumprimento da cautela deferida liminarmente e antes da remessa ao Ministério Público, o 

inquérito policial deve ser apensado ao oferecimento da denúncia.   

Importante salientar que, na falta de juiz na comarca, poderá o Delegado de Polícia 

apreciar o pedido ou, até mesmo, o policial realizar tal análise, quando o Município não for 

sede de comarca e não houver Delegado, devendo, no prazo de até 24 horas, ocorrer a 

comunicação do juiz, para que este aprecie o pedido e dê ciência ao Ministério Público (artigo 

12-C, LMP).  

Ressalta-se que, quando a vítima está mediante uma situação de perigo, ela poderá 

fazer o requerimento de medida protetiva por meio de pedido na Delegacia de Polícia (artigo 

12, §1º, LMP), por meio do Ministério Público (artigos 18, III e 19, caput, LMP) ou através de 

seu advogado (artigo 27, LMP). 

O pedido não precisa seguir os rigores de uma petição inicial, visto a capacidade 

postulatória da vítima, devendo nele constar a qualificação da vítima e agressor, nome e idade 

dos dependentes, e a breve descrição das medidas que a vítima solicitou, se fazendo necessário 

 
33 Cf. o Enunciado 35 do FONAVID: “O juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher não é competente 

para a execução de alimentos fixados em medidas protetivas de urgência” (FONAVID, 2021). 
34 Cf. o Enunciado 03 do FONAVID: “A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e 

as de Direito de Família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de família, respectivamente” (FONAVID, 

2021). 



45 

também o boletim de ocorrência e todos os documentos que a mulher venha a ter que 

comprovem a violência, inclusive laudos médicos, como prevê o artigo 12, §§ 1º a 3º da Lei 

11.340/06 (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 189). 

O inciso III do artigo 12 da Lei Maria da Penha assegura que deve ser remetido “no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para 

a concessão de medidas protetivas de urgência” (BRASIL, 2006)35. Segue os mesmos requisitos 

do expediente quando o pedido for formulado pelo Ministério Público ou pelo advogado 

constituído, porém é distribuído diretamente ao juiz como medida cautelar. E caso a vítima se 

encontre em situação grave de risco, a autoridade policial deverá assegurar sua integridade até 

que o juiz decida a respeito da medida protetiva.  

O Juiz poderá deferir em caráter liminar as medidas protetivas, sem a necessidade de 

oitiva do Ministério Público36, conforme prevê o artigo 19, §1º da Lei 11.340/06, sendo que, 

dentro do prazo de 48 horas, a vítima será encaminhada para o atendimento jurídico, de modo 

que, caso entenda que seja necessário determinar a realização de audiência de justificativa, 

poderá ainda o juiz designá-la, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Civil, 

intimando a vítima e/ou agressor se achar pertinente.  

Quando tratadas as medidas cautelares de cunho patrimonial, discussões surgiram a 

respeito do prazo, havendo entendimento de que a liminar perduraria por 30 dias, entendimento 

este baseado no prazo em que a vítima teria para propor a ação principal (artigo 806, CPC). Em 

sentido contrário, Maria Berenice Dias entende que, assim que as medidas forem deferidas:  

[...] em sede de cognição sumária, não dispõem de caráter temporário, ou seja, não é 

imposto à vítima o dever de ingressar com a ação principal no prazo de 30 dias, não 

se aplicando a limitação temporal imposta na lei civil. (2019, p. 109). 

No mais, ainda que a Lei Maria da Penha não preveja o contraditório, havendo 

intervenção estatal, é indispensável a oportunidade de manifestação do agressor, devendo o 

requerido ser citato em até cinco dias, para poder contestar o pedido e fornecer suas provas, 

(artigo 802, CPC). Tendo em vista o caráter híbrido das medidas cautelares (civil e penal) e o 

princípio constitucional da presunção de inocência, não se aplica a presunção de veracidade 

(FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 191).  

 
35 E, aqui, acrescenta-se o trazido pelo Enunciado 37 do FONAVID: “A concessão da medida protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal” (FONAVID, 2021). 
36 Este é o mesmo entendimento trazido no Enunciado 18 do FONAVID. Cf. “A concessão de novas medidas 

protetivas, ou a substituição daquelas já concedidas, não se sujeita à oitiva prévia do Ministério Público” 

(FONAVID, 2021). 
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As medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas cumulativamente ou de forma 

isolada, seja na parte do inquérito, seja no curso do processo, podendo também serem revogadas 

ou ampliadas nas mesmas fases citadas acima. 

O juiz proferirá sua decisão após a resposta do requerido, podendo deferir, indeferir 

ou substituir medidas que já foram concedidas, conforme artigo 18, §§ 2º e 3º da Lei 11.340/06. 

As medidas que forem deferidas se preservam no processo criminal e na execução, até que seja 

julgada a extinção de punibilidade (artigo 807, CPC). 

Se dará como extinta a medida cautelar em caso de arquivamento do inquérito policial 

ou se for julgada como extinta a punibilidade do agente (artigo 808, III, CPC). 

 No que tange aos recursos, a Lei Maria da Penha não faz previsão expressa, gerando 

discussões entre a doutrina e a jurisprudência se a regulamentação se dá através dos Códigos 

de Processo Penal, Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente ou Estatuto do Idoso, 

nos termos do artigo 13 daquela Lei. 

Para entender tal questão recursal, deve-se lembrar que as medidas protetivas 

elencadas pela Lei 11.340/06 são providências judiciais cautelares e autônomas37, a fim de 

assegurar a integridade física e psíquica da vítima que se encontra em situação de violência 

doméstica e familiar. A Lei fixa a competência às varas criminais enquanto não são instalados 

os JVDFM’s, de modo que, assim, se deslocou a competência recursal para as Câmaras 

Criminais. Maria Berenice Dias expõe que: 

Mesmo não havendo qualquer previsão de como atacar o deferimento ou 

indeferimento de medidas protetivas, que dizem mais perto com os temas de Direito 

das Famílias. Ainda assim, não tem sido admitido o uso de agravo de instrumento e 

nem admitida a fungibilidade recursal. (2019, p. 235). 

Jaime Walmer De Freitas entende: 

Importante novidade deriva da concessão, revisão ou substituição de uma das medidas 

protetivas de urgência. Qual o recurso que a parte poderá manejar? A lei previu. 

Aquela que se sentir prejudicada impetrará agravo de instrumento, na forma do CPC, 

dirigido a uma das Câmaras do Tribunal de Justiça. Torna-se aparentemente 

esdrúxula a hipótese, no entanto é o que se extrai do art. 22, § 4º, da Lei 11.340/2006, 

verbis: Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no 

caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

(Código de Processo Civil). (2007, p. 431). 

A legislação deixa a desejar quando são tratados os recursos, com a pouca eficácia do 

uso do recurso em sentido estrito nas decisões liminares que concedem ou não as medidas 

 
37  Sobre a autonomia das medidas protetivas, cf. o Enunciado 45 do FONAVID: “Enunciado 45: As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na 

palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. (Aprovado no IX FONAVID – Natal).” 

(FONAVID, 2021). 
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protetivas, sendo possível uma interpretação extensiva do artigo 581 do Código de Processo 

Penal. 

A tendência é se fazer o uso do habeas corpus, sendo que, mesmo não se tratando de 

um recurso, mas sim de uma ação constitucional, é apreciado pelas Câmaras Criminais dos 

Tribunais de Justiça. Porém, ficam claras as divergências entre os tribunais38, sendo que, 

todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a não admitir mais o habeas corpus que tenha 

por objetivo substituir recurso ordinariamente cabivel para espécie, por buscar a racionalidade 

do ordenamento jurídico e funcionalidade do sistema recursal. Porém, devem-se analisar as 

questões na inicial referentes ao constrangimento ilegal, que deverá ser sanado atraves do  

habeas corpus de ofício, evitando prejuizos aos principios da ampla defesa e do devido processo 

legal (DIAS, 2019, pp. 235/236).  

 

  

 
38 Com julgados trazidos por Valéria Diez Scarance Fernandes, é possível ilustrar a divergência jurisprudencial, 

ao se considerar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) já conheceu habeas corpus 

contra a concessão de medida protetiva, por considerar haver constrangimento ilegal (RIO GRANDE DO SUL, 

2010 apud FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 194); em sentido contrário, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo não conheceu o remédio em situação semelhante, pois não teria havia interposição de recurso cabível, bem 

como não haveria risco à liberdade do réu, se este não descumpriu a medida protetiva (SÃO PAULO, 2010 apud 

FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 194). 
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5 EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 

 

A Lei Maria da Penha aqui trazida é bem-sucedida, pois criou um modelo dotado de 

efetividade para proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar, bem como 

implantou uma série de políticas públicas e ações voltadas para prevenção e erradicação da 

violência, a fim de resgatar a cidadania feminina. 

Para que analisar efetividade da Lei, deve-se observar os conceitos de “eficiência” e a 

“eficácia” em conjunto com a “efetividade”, partindo de estudos, sendo que Antônio Scarance 

Fernandes entende que: 

[...] o grau de eficiência é verificado pela maior ou menor qualidade do meio utilizado 

para que possa produzir um efeito”. A eficácia expressa a qualidade do efeito, “o grau 

de eficácia leva em conta o tipo de resultado atingido”. Efetividade denota se o 

resultado “corresponde ao atingimento de determinadas finalidades”. (apud  

FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 200). 

O autor ainda traz que há diversos entendimentos a respeito de eficiência, como o de 

Ada Pellegrini Grinover, segundo a qual eficiência “seria um conceito mais amplo e abrangeria 

os conceitos de eficácia e efetividade” (apud  FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 200) 

A Lei Maria da Penha traçou o procedimento como um meio para realização do direito, 

de modo que o processo penal protetivo elencado pela Lei tem sua composição voltada para 

medidas protetivas destinadas à vítima e ao agressor, trazendo aspectos procedimentais e 

consequências de descumprimento daquelas.  

Desde sua criação, a Lei passou por diversas alterações em busca de maior eficácia 

para então assegurar sua efetividade, sendo que proporcionou medidas de caráter preventivo, 

protetivo, repressivo e social. Neste ponto, deve-se destacar que a efetividade em caráter 

temporal da Lei 11.340/06 é de grande mérito, vez que ela proporciona o processo protetivo e 

o processo criminal ao mesmo tempo, mesmo que com suas deficiências  (FERNANDES, V. 

D. S., 2013, p. 200). 

Embora a Lei não tenha criado um rito totalmente novo, tem-se que, em suas 

modificações ao processo criminal,  “transpôs a violência contra a mulher do âmbito privado 

para o púbico, criando normas jurídicas dotadas de efetividade”  (FERNANDES, V. D. S., 

2013, p. 83). 

Não se pode falar que a Lei Maria da Penha não seja eficaz, porém, para maior 

efetividade, os direitos e garantias que estão previstos na norma necessitam de aperfeiçoamento. 

E, para tanto, a aplicação das políticas públicas é fundamental para que os direitos que já estão 

assegurados se materializem de forma que novos valores possam surgir e serem aplicados pela 
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sociedade, a fim de se alcançar a igualdade de gênero entre homens e mulheres (KNIPPEL, 

2015, p. 152).  

Portanto, tal igualdade somente será dotada de efetividade após o reconhecimento 

jurídico de cada um, sendo que a Lei Maria da Penha foi a responsável por definir a posição 

jurídica em que se enquadra a vítima, criando esse instrumento de tutela que depende de  uma 

compreensão sobre o princípio da igualdade e o reconhecimento da vulnerabilidade da mulher 

(FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 83). 

 

5.1 Efetividade das medidas protetivas 

 

Quando trata das medidas protetivas em seus aspectos positivos, a Lei Maria da Penha 

disponibiliza instrumentos que são garantidores da vida e da integridade da vítima de violência 

doméstica e familiar.  

É como um modo imediato de agir para deter o agressor, para garantir a efetividade 

das medidas que já foram deferidas que a Lei prevê, a qualquer momento, a aplicação de mais 

medidas ou de sua substituição. Esse processamento ágil que as medidas possuem pode evitar 

diversas tragédias, vez que o magistrado pode decretar a prisão preventiva do agressor e 

solicitar auxílio da força policial. 

Os aspectos mais relevantes proporcionados pela Lei acerca da busca da agilidade e 

efetividade estão na capacidade postulatória da vítima; no afastamento do agressor do lar 

quando reconhecido a gravidade da situação da vítima; na extensão das medidas protetivas a 

seus familiares e testemunhas; na limitação da aproximação à ofendida; na tramitação 

prioritária; além do prazo de 48 horas para o encaminhamento do pedido da autoridade policial, 

que é o  mesmo prazo para decisão do magistrado (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 201). No 

entanto, quando as medidas protetivas falham ou são inaptas, a efetividade na proteção da 

mulher está condicionada à prisão preventiva do agressor.  

Por se tratar de uma função instrumental de modificador de realidade, o processo 

protetivo da Lei Maria da Penha não é perfeito, dando margem a diversas interpretações, como 

ocorre com a omissão na duração do prazo das medidas protetivas; com a não obrigatoriedade 

de vista do Ministério Público quando o magistrado recebe o pedido de medida protetiva; com 

a não previsão sobre qual é o recurso cabível em decisão judicial das medidas protetivas; e com 

a não definição dos requisitos para o deferimento da medida protetiva. Assim, esta Lei deixa 

um pouco a desejar, por gerar diversos posicionamentos tanto doutrinários, quanto 

jurisprudenciais (FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 202). 
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De qualquer modo, não se pode negar que as medidas protetivas significaram um 

avanço muito grande na sociedade, sendo dotadas de efetividade, já que a Lei visa garantir o 

resultado prático daquilo que se busca, porém está longe de solucionar o problema. Isto porque, 

ainda vivemos em uma cultura machista, de modo que é a mudança social que contribui para 

maior efetividade, sendo que, mesmo que a criação de uma lei direcionada à violência contra 

as mulheres e suas medidas protetivas não faça com que o crime deixe de acontecer, é certo que 

desperta um caráter pedagógico que ajuda a desestimular sua prática, caráter este aperfeiçoado 

pela aplicação de políticas públicas e pela maior fiscalização do Estado na aplicação da lei. Dito 

isto, o papel do Estado é fundamental, conforme traz Emilio García Méndez, quando se refere 

à necessidade de agilidade: “[...] na proteção efetiva da parte mais débil, o Estado deve assumir 

a responsabilidade (em termos de política cultural, social e econômica) de impedir que a 

demora na reparação do dano causado possa provocar males de caráter irreparável à vítima”39. 

Portanto, para que a Lei Maria da Penha e suas medidas protetivas tenham sua 

efetivação completa, é necessário que o Estado promova políticas públicas que previnam e 

reprimam a violência contra mulher. Isto porque, o já existente negligenciamento por parte do 

Estado para processar e condenar os agressores ocasiona uma grande lacuna na efetividade, 

criando um cenário propício para que a violência doméstica e familiar continue acontecendo.  

Com o alcance dos interesses jurídicos, intervenção e controle mais rigorosos do 

Estado, com a aplicação de políticas públicas que mudem o cenário da diferença de gênero, por 

meio da promoção da equidade entre os homens e as mulheres, a Lei 11.340/06 poderá alcançar 

totalmente sua efetividade.   

 

5.2 Políticas públicas e seu papel na busca da efetividade 

 

É imprescindível a conscientização da sociedade quando se trata da violência contra 

mulher, porém isto não exime o Estado de adotar políticas públicas que consigam suprir as 

necessidades dessas vítimas que se encontram física, psíquica e socialmente fragilizadas em 

razão da violência sofrida. 

 
39 Tradução livre da autora Valéria Diez Scarance Fernandes. Cf. a versão original: “[...] del pricipio de protección 

efectiva de la parte más débil, el Estado debe asumir la responsabilidad (em términos de política cultural, social 

y econômica) de impedir que la demora en la reparción del daño causado pueda provocar males de carácter 

irrearable a la víctima” (MÉNDEZ, Emilio García apud FERNANDES, V. D. S., 2013, p. 201). 
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Tal pressuposto se confirma quando o legislador utiliza os verbos “será”, 

“determinará”, “assegurará” e “compreenderá”, indicando o futuro, de modo que deixa claro 

ser indispensável a assistência à mulher vítima de violência doméstica familiar. 

A Lei 11.340/06 traçou diretrizes para que houvesse uma atuação integrada dos entes 

públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, além das organizações não governamentais 

na implementação de políticas públicas, assistência e proteção, devendo também haver uma 

orientação da atuação das polícias, das equipes multidisciplinares e do Ministério Público. 

Antes mesmo da criação da Lei Maria da Penha, a necessidade de uma proteção 

especial às mulheres já começava a ser implantada, tendo como um marco a criação da 

Delegacia da Mulher em 1985. No mesmo ano foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher, que visava eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar seus direitos políticos, 

também havendo uma preocupação com a saúde da mulher, momento em que o Ministério da 

Saúde criou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o qual foi reforçado, anos 

mais tarde, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e 

Diretrizes (DIAS, 2019, p. 243). 

A criação das casas de passagem foi um grande amparo às vítimas, ao acolher tanto 

elas, quanto seus dependentes, lhes proporcionando assistência psicológica e social, além de 

deixá-las mais seguras, vez que a sua localização não era divulgada. Por fim, a Secretaria 

Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres era responsável por articular, formular, 

coordenar e executar as políticas públicas que eram direcionadas às mulheres. 

Após a criação da Lei Maria da Penha, no ano de 2007, foi lançado o Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência Contra Mulher, que consiste em um acordo federativo entre o 

governo federal e os governos dos Estados e do Municípios, para que juntos consolidem uma 

política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, através de políticas 

integradas em todo território nacional.   

A criação da Central de Atendimento à Mulher em Situação de violência – Ligue é de 

extrema importância, pois seu funcionamento se dá por 24 horas por dia, todos os dias da 

semana e conta com atendentes capacitados para ajudar e orientar as mulheres vítimas de 

violência sobre seus direitos. 

O Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher foi 

criado em 2009, tendo por objetivo ser um espaço de discussões sob a perspectiva da efetividade 

jurídica e do aperfeiçoamento dos magistrados e das equipes multidisciplinares (DIAS, 2019, 

p. 244).   
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Por outro lado, para que as políticas públicas sejam implantadas, é necessário ter 

recursos financeiros, sendo que a Lei Maria da Penha não consegue por si só ter os recursos 

financeiros suficientes para fazer o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra 

mulher.   

Portanto, para que as políticas públicas possuam efetividade, é necessário uma 

iniciativa tanto dos Estados, quanto dos operadores do direito, sendo também de extrema 

importância a recolocação das mulheres vítimas no mercado de trabalho e o suporte para que 

reconquistem sua autoestima. Ora, compreender e proteger a vítima, conhecer e coibir a 

violência, além de disponibilizar amparo são ações que traçam o caminho da busca da 

efetividade da Lei Maria da Penha. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência contra mulher é uma questão cultural, social e histórica que reflete até os 

dias atuais, pois os comportamentos machistas sempre foram naturalizados, repassados e 

repetidos. 

Já, quando se trata da violência doméstica e familiar, deve-se compreender que se está 

diante de um abortamento complexo: a Lei 11.340/06 não possui um caráter apenas repressivo, 

sendo que ela também visa garantir a proteção da vítima e possibilita reeducar o agressor para 

que o ciclo de violência seja rompido. 

A efetividade da Lei e de suas medidas protetivas, levantada como questão principal 

do trabalho, não deixa dúvidas de que tais instrumentos foram um avanço significativo na 

sociedade, porém a Lei não possui o poder de resolver sozinha o problema da violência contra 

mulher completamente. Para isso, é necessário que o Estado tenha uma visão fiscalizadora e 

rigorosa na aplicação da Lei, bem como dê maior importância à promoção de políticas públicas 

que possam prevenir e reprimir a violência contra mulher. 

Ora, a Lei Maria da Penha traçou o procedimento como um meio para realização do 

direito, que proporcionou o caráter híbrido das medidas protetivas, além de trazer uma nova 

leitura do processo penal. 

Por outro lado, é imprescindível a conscientização da sociedade em conjunto com o 

Estado para que haja o aperfeiçoamento da  Lei Mara da Penha quanto à sua efetividade, sendo 

necessário que se tenha um olhar voltado à mudança dos valores da sociedade, pois não há outro 

meio para evitar a violência doméstica: é indispensável romper o ciclo de violência. 

Assim, conclui-se que o alcance efetivo da Lei Maria da Penha não fica limitado 

apenas ao instrumento jurídico que foi criado, de modo que é preciso expandir essa iniciativa, 

de modo que o  Estado deve cumprir seu dever rigorosamente como os juízes e promotores que 

atuam com violência doméstica, para que conscientize a sociedade a fim de proporcionar 

condições dignas de atendimento às vítimas, criar grupos reflexivos de gênero e de justiça 

restaurativa, instalar casas de passagens, entre outros mecanismos que podem ajudar na 

efetividade completa tanto da Lei 11.340/06, quanto de suas medidas protetivas. 
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