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RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo de discorrer sobre a ineficácia das medidas protetivas de 

urgência concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Tais medidas 

estão presentes na Lei 11.340/06 (BRASIL, 2016). E os diferentes tipos de violência, na qual 

temos a violência patrimonial, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência 

física e a violência simbólica, enfrentada pelas mulheres no âmbito familiar e doméstico. A 

criação da lei busca reprimir/inibir as agressões diariamente sofridas pelas mulheres, no 

entanto, desde que a lei foi criada suportou algumas alterações como a possibilidade de 

criação o juizado de violência doméstica. Tal juizado tem função exclusiva de resolver litígios 

de casos oriundos de violência doméstica e familiar. Ela também menciona a não 

aplicabilidade da Lei 9.099/95 (BRASIL, 1995), Lei do juizado especial, respaldado or meio da 

Súmula 536 do STJ, não obstante, a Lei 13.104/15 (BRASIL, 2015), conhecida como Lei de 

feminicídio alterou a Maria da Penha e prevê punições maiores para o crime de feminicídio, 

sendo assim, a última modificação da Lei 13.984/200 (BRASIL, 2020), visa estabelece que o 

agressor passe a frequentar centro de educação e reabilitação, também dirigir-se para 

acompanhando psicossocial, objetivando combater e conter a violência doméstica e familiar. 
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women victims of domestic and family violence. Such measures are present in Law 11.340 / 

06 (BRASIL, 2016). And the different types of violence, in which we have patrimonial violence, 

psychological violence, moral violence, sexual violence, physical violence and symbolic 

violence, faced by women in the family and domestic sphere. The creation of the law seeks to 

suppress / inhibit the daily aggressions suffered by women, however, since the law was 

created it has supported some changes such as the possibility of creating the domestic 

violence court. Such court has the exclusive function of resolving disputes in cases arising 

from domestic and family violence. It also mentions the non-applicability of Law 9,099 / 95 

(BRAZIL, 1995), Law of the special court, supported by Precedent 536 of the STJ, despite Law 

13,104 / 15 (BRAZIL, 2015), known as the Law of feminicide changed Maria da Penha and 

provides for greater punishments for the crime of femicide, so the last modification of Law 

13.984 / 200 (BRAZIL, 2020), aims to establish that the aggressor starts to attend an education 

and rehabilitation center, also to go to for accompanying psychosocial, aiming to combat and 

contain domestic and family violence. 

 

Keywords: Domestic and Family Violence; Violence against women; Protective measure. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão acerca da violência 

doméstica e familiar sofrida pelas mulheres. A Lei 11.340/06 (BRASIL, 2006) 

conhecida como Lei Maria da Penha alterou o Código Penal e a Lei de crime hediondo 

(BRASIL, 1990). Surgiu uma nova qualificadora no artigo 121, do Código Penal 

(BRASIL, 1940). O crime de feminicídio passou a ter a pena base maior e tornou-se 

hediondo. Tratando-se de hediondez de um crime, o cumprimento da pena inicia-se 

no regime fechado e tem maior tempo para progressão de regime. 

A definição de violência contra a mulher e os tipos de violência, abordar-se-á 

os diferentes tipos de violência contra a mulher, dentre eles, violência patrimonial, 

violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência física e violência 

simbólica. E, também será informado que a violência doméstica foi declarada como é 

uma questão de saúde pública, envolve profissionais de instituições de saúde 

treinadas para receber casos de violência doméstica, existe apoio com psicólogos, 

psiquiatras, assistentes sociais, equipe para fortalecer e apoiar a mulher vítima de 

algum tipo de violência no âmbito doméstico e familiar. 

Contudo, a criação da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), as dificuldades 
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enfrentadas diariamente por essas mulheres e as medidas protetivas de urgência, 

bem como, sua ineficácia. 

A Lei 13.104 de 09 de março de 2015 (BRASIL, 2015) que alterou o artigo 12, 

do Código Penal (BRASIL, 1940) e passou a prescrever o crime de feminicídio como 

uma nova qualificadora do crime de homicídio. Serão exteriorizados os fatores que 

relacionam se as altas de feminicídio estão ligadas a ineficácia das medidas protetivas 

de urgência concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. 

Por fim, também será explanado a inaplicabilidade da Lei 9.099/95 (BRASIL, 

1995) dos Juizados Especiais, transação penal e sursis nos casos de violência 

doméstica e familiar, pois, os Juizados Especiais fora criados para buscar saídas 

alternativas aos litígios e inserido por um modelo de justiça negocial entre os litigantes. 

 

DIFERENTES TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 

A violência contra a mulher pode ser identificada a partir de diferentes 

magnitudes, dentre elas, as agressões físicas, psicológicas, simbólicas, sexuais, 

patrimoniais e morais. A violência sexual, física e psicológica, nem sempre deixa 

marcas visíveis, repercutindo em diversos aspectos sociais na vida da mulher 

(LETTIERE et al. 2008). 

Em 1996, a 49ª (quadragésima nona) Assembleia das Nações Unidas declarou 

que a violência é um enorme problema de saúde pública ao redor do mundo, e tendo 

suas consequências voltadas à prevenção e tratamento (MINAYO, 2005) de curto e 

longo prazo para indivíduos, famílias, comunidades e países (KRUG; DAHLBERG, 

2006). 

De acordo com Verucci (1999, p.35), referido Código Civil de 1916 (BRASIL, 

1916) teve muita influência do “Estado e da Igreja, e consagrou a superioridade do 

homem, dando o comando único da família ao marido, e delegando a mulher casada 

à incapacidade jurídica relativa, equiparada aos índios, aos pródigos e menores de 

idade” (VERUCCI, 1999, p.35).  

A família descrita no Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916) era organizada de 

forma hierárquica, tendo o homem como chefe e a mulher em situação de inferioridade 

legal. O texto de 1916 privilegiou o ramo paterno em detrimento do materno; exigiu a 

monogamia; aceitou a anulação do casamento em face da não virgindade da mulher; 
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afastou da herança a filha mulher de comportamento “desonesto”. O Código também 

não reconheceu os filhos nascidos fora do casamento (BARSTED; GARCEZ, 1999, 

p.17).  

Desta forma, abriram precendentes e os casos de violência vêm aumentando, 

e os agressores não escolhem uma classe, posição social, não fazem nenhuma 

distinção e simplesmente as agridem por serem mulheres (CARNEIRO; FRAGA, 

2012). 

Podem-se denominar agressões de diversos tipos, tais como:  

 A violência patrimonial “é aquela no qual a ação ou omissão da conduta do 

agente ainda que parcialmente resulte na destruição de objetos pessoais ou 

domésticos, retenção, subtração de objetos pessoais ou da sociedade conjugal e seu 

uso indevido” (COORDENADORIA DA MULHER, 2020). 

A Violência Psicológica “é aquela que causa um dano emocional a mulher, a 

redução de sua autoestima. É um tipo de violência que atinge a honra subjetiva da 

mulher e dificilmente é identificada pelo fato de ocorrer humilhações, vigilância, 

chantagem, ter a liberdade de crença afetada, constrangimentos, menosprezo de 

familiares e pessoas ligadas à mulher.” (COORDENADORIA DA MULHER, 2020). 

A Violência Moral “é aquela que resulte nos crimes contra a honra (calúnia, 

injúria e difamação). O agressor ofende a mulher com xingamentos, atribuição de fatos 

contra a sua dignidade, acusação de traição, imputação de cometimento de crime no 

qual sabe que não foi cometido” (COORDENADORIA DA MULHER, 2020). 

A Violência Sexual “é uma ação no qual admite a forma tentada e consumada 

onde o agressor, contra a vontade da vítima, conjunção carnal e/ou atos libidinosos. 

É considerado como violência sexual: forçar a relação, forçar aborto, forçar gravidez, 

realizar carícias” (COORDENADORIA DA MULHER, 2020). 

A Violência Física “pode se manifestar em diversas formas. Ocorre a partir do 

uso da força física de forma imoderada. Ela vem junto com outros tipos de agressões. 

Os atos violentos podem ser praticados com arremessos de objetos, empurrões, 

chutes, mordidas, queimaduras, utilização de objetos perfurantes, utilização de arma 

de fogo meio de asfixia, puxões de cabelos, tapas, socos” (COORDENADORIA DA 

MULHER, 2020). 

A Violência Simbólica “(...) ocorre quando os homens acham que tem a 

propriedade do corpo da mulher. Esse tipo de violência colocam as mulheres 
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submissas aos homens” (BOURDIEU, 2002). 

 

CRIAÇÃO E OBJETIVOS DA LEI MARIA DA PENHA 

 

Assim nasce a Lei 11.340/06, intitulada a Sra. Maria da Penha Fernandes, que 

sofreu diversas agressões do ex-marido, com apoio jurídico deixou a residência 

iniciando uma grande batalha nas vias judiciais para a defesa de seus direitos 

previstos na Carta Magna, que “fora criada para dar um tratamento diferenciado à 

mulher que se encontre em situação de violência doméstica ou familiar” (MELLO, 

2015, p.106). 

Na referida lei, aplica-se o princípio da isonomia no qual a sua finalidade é 

proteger os desiguais. No princípio as pessoas desiguais são tratadas de forma 

desigual para que tenham os mesmos direitos em relação aos demais cidadãos. O 

artigo 5º, I, CRFB/88 (BRASIL, 1988) diz que todos são iguais sem nenhuma distinção. 

A Lei 11.340/06 (BRASIL, 2006) tem como o objetivo coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar. Existem mecanismos de proteção às mulheres, no qual 

são acompanhadas por profissionais da área da saúde, assistência social, segurança 

pública, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Nos respectivos 

órgãos as mulheres recebem orientações jurídicas e psicossociais a respeito de 

violência doméstica e familiar.  

Caso a mulher venha sofre algum tipo de violência, o Estado intervirá de forma 

preventiva e redistributiva, onde o agressor será punido pelo ilícito praticado e também 

contará com amparo jurídico para frequentar centros de reabilitação e reeducação no 

qual é previsto na lei de execução penal. 

 

DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E SUA INEFICÁCIA 

 

Desde a sua criação, diversas alterações vêm sofrendo a Lei 11.340/06 

(BRASIL, 2006), no qual vem se aperfeiçoando no combate a violência doméstica e 

familiar. No dia 03 de abril de 2020, o artigo 22 da Lei 11.340/06 (BRASIL, 2006), 

sofreu alterações que foi através da Lei 13.984/2020 (BRASIL, 2020).  

 

Art. 1º Esta Lei altera o art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha), para obrigar o agressor a frequentar centro de educação e 
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de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial.  
Art. 2º O art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), passa a vigorar com as seguintes alterações: Artigo 22 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. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, Lei nº 
13.984, de 3 de abril de 2020). 

 

 

Caso o agressor não compareça aos centros de educação e reabilitação ou 

abandonar o tratamento psicossocial quando determinado pelo juiz, poderá ser preso 

em flagrante delito se o motivo de seu não comparecimento aos locais supracitados 

for considerado injustificável (NUCCI, 2019). 

Conforme disposição do artigo 19 da lei 11.340/06 (BRASIL, 2006), serão 

concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, sempre que 

necessárias medidas protetivas de urgência, no qual poderão ser concedidas pelo juiz 

a requerimento do Ministério Público ou a requerimento da ofendida.  

Contudo, artigo 22 da lei 11.340/06 (BRASIL, 2016), caso seja constata 

violência doméstica e familiar, poderá ser aplicado de imediato ao agressor 

afastamento do lar, proibição de aproximar da ofendida, dentre outras e caso 

necessário o juiz pode solicitar apoio policial. A ofendida e seus dependentes poderão 

ser encaminhados para programas de proteção ou atendimento oficial ou comunitário, 

conforme previsão do artigo 23 da lei 11.340/06 (BRASIL, 2006).  

 

Para a proteção patrimonial, da sociedade conjugal ou de propriedade 

particular da mulher, o juiz pode determinar a restituição de bens subtraídos 

indevidamente, suspensão das procurações conferidas pela vítima ao agressor, 

segundo artigo 24 da lei 11.340/06 (BRASIL, 2006). O Ministério Público, quando 

necessário pode fiscalizar estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar medidas administrativas 

ou judiciais caso constatado alguma irregularidade, de acordo com o artigo 26 da lei 

11.340/06 (BRASIL, 2006). 

Respaldado em lei as mulheres procuram apoio do Estado em denunciar os 

agressores, as medidas não vem sendo suficientes para que o autor afaste da vítima. 

Como consequência, volta à violência de forma mais crítica, desacatando a ordem 

judicial que lhe foi imposta. Na maioria das vezes, o autor pede à vítima que retira a 
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queixa para que aconteça a revogação da medida protetiva. A falta de suporte 

adequado aos órgãos competentes para fiscalizar as medidas, fazem que se tornem 

ineficazes. 

Em algumas cidades do país que existem Delegacias Especializadas de 

Atendimento a Mulher (DEAM) existem plantões, porém, nos finais de semana, 

feriados e horários noturnos, caso algum cidadão necessite realizar registro de uma 

ocorrência pessoalmente na polícia civil não será atendido, pois, ocorrem os plantões 

regionalizados. A grande demanda não permite, também, o efetivo está reduzido por 

questão de cumprimento da carga horária necessária. Somente serão atendidas as 

ocorrências geradas por guardas civis municipais e policiais militares (SINDPOL, 

2020). 

O Ministério Público e o Poder Judiciário ao receber denúncias, inquéritos 

policiais demora a responder as solicitações, pela falta de todo o suporte necessários 

que possam apresentar as devidas tratativas aos seus representados, fazem o crime 

prescrever tornando assim, a lei Maria da Penha ineficaz (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016). 

 

JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILAR E DO NÃO CABIMENTO DA 

LEI 9.099/95 

 

A Lei 11.340/06 (BRASIL, 2006) estabelece que sejam criados e 

implementados juizados de violência doméstica e familiar. Em comarca onde não 

existe a vara especial criminal, a competência para conhecer e julgar casos de 

violência doméstica e familiar na área cível e criminal será das varas criminais. O 

juizado poderá funcionar em horários noturnos de acordo com disposição da 

organização judiciária. Na pretensão relacionada à partilha de bens não cabe ao 

juizado de violência doméstica e familiar. 

A suspensão condicional do processo está prevista na Lei 9.099/95 no artigo 

89 (BRASIL, 1995), Lei do juizado especial. A suspensão condicional do processo é 

conhecida como sursis.  

O sursis tem sua durabilidade de dois a quatro anos. É facultado ao denunciado 

a suspensão ou não do processo. Quando optar pela continuidade do processo, o 

mesmo seguirá normalmente. Caso o mesmo aceito, é imposto algumas medidas pelo 

juiz para serem cumpridas.  
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Se o denunciado não tiver antecedentes criminais, caso aceite que seu 

processo seja suspenso, após o término deste continuará sem nenhum registro 

criminal, conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95. 

 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 
um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, 
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam 
a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

 

A Lei 9.099/95 (BRASIL, 1995) criou os juizados especiais cíveis e os criminais. 

O seu objetivo é inserir um modelo de justiça negocial, busca dar efetividade no 

processo, tem saídas alternativas, tem competência para conciliação, julgamento e 

execução de infrações de menor potencial ofensivo. 

Na Lei 11.340/06 (BRASIL, 2006) não cabe aplicabilidade da Lei 9.099/95 

(BRASIL, 1995). A violência contra a mulher é grave, não se limitando ao aspecto 

físico, deixa consequências que abalam a saúde psicológica da mulher com danos 

irreversíveis. Não podendo tratar como casos de menor complexidade (CONJUR, 

2011), conforme a súmula 536 do STJ. 

 

Súmula 536 STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal 
não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 
(BRASIL, STJ. 3ª SEÇÃO. APROVADA EM 10/06/2015, DJE 15/06/2015). 

 

 

A referida Súmula visa dar uma segurança jurídica a Lei 11.340/06 (BRASIL, 

2006) no qual sua finalidade é criar mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei 11.340/06 entrou em vigor no dia 07 de agosto de 2006. Passou a ser 

chamada Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006). A sua criação tornou um grande avanço 

no combate e prevenção da violência doméstica e familiar. Antes do surgimento da 

Lei 11.340/06, (BRASIL, 2006), o país não possuía nenhuma legislação própria para 

prevenir e combater a violência no âmbito doméstico e familiar. Sempre que 

necessário será concedida às mulheres vitimas de violência doméstica e familiar 
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medidas protetivas de urgência que visam proteger a mulher, familiares e/ou seu 

patrimônio de possíveis atos de violência. Essas medidas podem ser concedidas por 

requisição da mulher ofendida ou pelo juiz ouvido o Ministério Público. 

A Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) adotou a possibilidade de criação de 

juizados de violência doméstica e familiar. No sistema judiciário existe uma imensa 

demanda, os casos de violência doméstica acumulam nas varas criminais tornando a 

inaplicabilidade das medidas de urgência da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006). 

Contudo, o Supremo Tribunal de Justiça determinou que não cabe a transação 

penal, sursis e a Lei 9.099/95 nos casos de violência doméstica e familiar. 

Por fim, podemos concluir que a falta de suporte e estrututa adequados ao 

Poder Judiciário e demais órgãos tornam as medidas protetivas de urgência 

concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar ineficazes. 
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