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LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006) x VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
CONTRA A MULHER 

 

Hugo1 

 

RESUMO - Esta investigação acadêmica trata da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, mais conhecida 
como Lei Maria da Penha, a qual estabelece ferramentas para a coibição e prevenção da violência 
doméstica e familiar contra mulheres, fato que vem apresentando índices preocupantes no Brasil. O 
presente estudo aborda, primeiramente, o histórico da norma, desde os eventos que precederam e 
resultaram seu surgimento à sua confecção. Posteriormente, são expostos os tipos de violência 
doméstica e os mecanismos protetivos, ambos descritos na referida Lei. Por fim, a pesquisa faz uma 
breve menção acerca da eficácia e/ou ineficácia na aplicabilidade e efetividade do instrumento legal 
em assistir e proteger a vítima, bem como os desafios a serem vencidos e ações a serem 
implementadas, de modo que, se colocadas em pratica, inibiria consideravelmente os casos onde há 
condutas violentas, como agressões físicas e verbais, contra a mulher. Para isso, foi analisado artigos 
científicos, dados estatísticos e a própria legislação.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha. Violência doméstica. Mulher. 

 

ABSTRACT - This academic research deals with Law 11.340, of August 07, 2006, better known as the 
Maria da Penha Law, which establishes tools for the prevention and control of domestic and family 
violence against women, a fact that has presented worrying rates in Brazil. The present study addresses, 
first, the history of the norm, from the events that preceded and resulted in its emergence to its 
confection. Finally, the types of domestic violence and the protective mechanisms, both described in the 
Law, are exposed. Finally, the research reflects on the effectiveness and / or inefficacy of the applicability 
and effectiveness of the legal instrument in assisting and protecting the victim, as well as such as the 
challenges to be overcome and actions to be implemented, so that if put into practice, it would 
considerably inhibit cases where there are violent behaviors, such as physical and verbal aggression, 
against women. For that, we analyzed scientific articles, statistical data and the legislation itself. 
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1 INTRODUÇÃO 

A violência doméstica e familiar contra mulheres é um fato recorrente e 

presente no mundo todo, e, no Brasil, os dados são extremamente preocupantes. 

Basta ligar a televisão, assistir noticiários, reportagens ou fazer uma breve busca na 

internet que é possível acessar milhares de casos onde há discriminação, intolerância, 

humilhação e crueldade contra mulheres. A pesquisa ‘Mulheres Brasileiras nos 

Espaços Público e Privado’ realizada em 2010 (FPA/Sesc, 2010), por exemplo, 

estimou que 10 mulheres são agredidas a cada 4 minutos e, em 80% dos casos, os 

parceiros das vítimas são os responsáveis pelos ataques, que são praticados, 

normalmente, dentro de casa, e vão desde abuso psicológico e moral à sexual e físico. 

Vale ressaltar que não existe qualquer explicação admissível para as motivações do 

agressor. Cunha e Pinto (2008, p. 24) definem a violência como:  

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

 

Inúmeros movimentos surgiram, diante dos episódios de violência, sofrimento 

e humilhação constante, para exigir que os direitos sociais e fundamentais sejam 

igualmente concedidos para homens e mulheres, e que garantam proteção e 

dignidade a todos, sem qualquer distinção, seja de gênero, de raça, de etnia, ou de 

qualquer outra esfera. Sabe-se que há décadas mulheres lutam para serem vistas e 

tratadas pela sociedade com equidade, e o art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, assevera tais princípios ao 

regulamentar que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;  
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei; 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/pesquisa/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/pesquisa/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/


 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante. (BRASIL, 1988) 

Ao perceber quão urgente era a elaboração de algum instrumento que, de fato, 

possibilitasse mudanças no cenário atual, que se mostra de total subjugação do 

gênero feminino, foi pensado em medidas que ‘olham’ com maior zelo para as 

mulheres. A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, que surgiu como produto do 

empenho coletivo dos movimentos das mulheres, especialmente de Maria da Penha, 

e Estado, contra à violência doméstica e o grave índice de feminicídio no País. A Lei 

prevê ações protetivas de caráter de urgência, por parte do poder público, para 

mulheres em situação de violência. (CAMPOS, 2008, p. 49). 

Contudo, apesar dos inúmeros avanços da lei desde sua criação, o que se vê 

no exercício do dia-a-dia, é a insegurança entre as mulheres quanto à falta de punição. 

Logo, sabe-se que ainda há muito a se fazer, pois a Lei que tem como maior objetivo 

coibir e erradicar a violência doméstica e familiar sofrida por mulheres, ainda não 

passa a devida segurança em fazer justiça para as vítimas e, por esse motivo, muitas 

mulheres que se sentem desprotegidas e desacreditadas da eficácia da lei, deixam 

de fazer as denúncias contra seus agressores. 

Desta maneira, este artigo faz uma análise geral da Lei Maria da Penha e a 

efetividade de suas ferramentas e métodos protetivos, ao passo que faz algumas 

sugestões de caminhos que precisarão ser trilhados para que o instrumento seja 

integralmente eficiente. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos metodológicos para a realização deste trabalho foram uma 

revisão bibliográfica em livros, trabalhos acadêmicos, revistas e publicações virtuais 

relacionadas aos temas que abrangem essa monografia, relacionando-os: direitos e 

garantias das mulheres; violência doméstica e familiar contra mulher no Brasil; 

histórico, produção e aplicabilidade da Lei Maria da Penha - 11.340/06; medidas 

protetivas e efetividade da Lei. 

O artigo encontra-se organizado em 3 capítulos. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06


 

O capitulo 1 aborda a história da lei, explanando parcialmente os motivos que 

antecederam e ocasionaram seu surgimento e a razão de ser conhecida como Lei 

Maria da Penha.  

O capitulo 2 apresenta uma breve caracterização da Lei. São abordados alguns 

dispositivos legais e ferramentas protetivas, destacando os tipos de violência 

doméstica descritos e inseridos na referida Lei. 

O capitulo 3 consta algumas diretrizes, fruto da análise e reflexão da Lei, das 

percepções alcançadas pelo autor nas pesquisas, aliadas a carga de aprendizado 

obtida ao longo da pós-graduação em direito penal. E, para isso, buscou-se formas 

de assegurar às vítimas: integridade física e psicológica, proteção, amparo, respeito 

e dignidade. 

3 LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA: HISTÓRIA 

A Lei 11.340/06 ficou conhecida mundialmente como Lei Maria da Penha, em 

homenagem a cearense Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica, que foi 

vítima de violência doméstica pelo seu ex-marido, o professor universitário Marco 

Antonio Herredia Viveros, que tentou por duas vezes assassina-la. Na primeira vez, 

desferindo tiros em suas costas enquanto dormia, deixando-a paraplégica e, na 

segunda vez, meses depois, Marco empurrou Maria da Penha da cadeira de rodas e 

tentou eletrocuta-la durante o banho. (BIAGI, 2014, p. 12) 

Mesmo a investigação tendo começado em junho de 1983, a denúncia dos 

fatos só foi passada para o Ministério Público Estadual em setembro do ano seguinte. 

Somente em 1991, oito anos depois, ocorreu o primeiro julgamento, que foi anulado 

pelos advogados de Marco. E em 1996, Marco foi julgado e declarado culpado, sendo 

condenado a dez anos de cadeia, mas conseguiu recorrer e continuou solto. E 

somente em 2002, quando Maria da Penha apoiada por ONGs conseguiu encaminhar 

o caso para Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) que acolheu a 

denúncia, Marco foi preso e cumpriu apenas dois anos de reclusão. (OBSERVE, 

[2018]) 

Maria lutou por quase 20 anos para que seu ex-parceiro fosse punido e, mesmo 

o Estado sendo pressionado por órgãos internacionais, a justiça brasileira não dava a 

sentença sobre o caso, nem esclarecia o motivo da demora. A OEA entendeu que o 



 

Brasil foi negligente e omisso em relação as agressões domésticas e tentativas de 

homicídios sofridas por Maria e o condenou a pagar indenização a ela. Uma das 

punições estabelecidas era de que fosse elaborada uma legislação própria para esse 

tipo de crime. E, a partir de então, medidas efetivas de enfrentamento à violência 

doméstica e familiar começaram a ser instituídas no Brasil. (OBSERVE, [2018]) 

Em 2006, após inúmeras reuniões com um conjunto de entidades, foi, então, 

que a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, finalmente entrou 

em vigor. A lei, que acabou com as penas pagas por multas e cestas básicas, 

abrangeu não só as agressões físicas e abuso sexual, como crimes contra mulher, 

mas também, a violência psicológica, patrimonial e o assédio moral, descrevendo, 

assim, os tipos de violência doméstica e familiar. Além de estabelecer medidas de 

prevenção para reduzir os casos deste tipo de crime, além de incluir a prestação de 

assistência, por responsabilidade do Estado, às mulheres vítimas, como método 

protetivo. (OBSERVE, [2018]) 

4 LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA: CARACTERIZAÇÃO 

A Lei Nº 11.340/2006 foi revolucionária em vários sentidos e a sua 

implementação gerou algo que ainda não existia nos dispositivos jurídicos brasileiros. 

A lei conceitua, em seu artigo 5º, a violência doméstica e familiar contra mulher como 

qualquer ato que provoque o óbito, dano, dor física, sofrimento sexual ou psicológico 

e dano moral ou patrimonial em mulheres 

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive 
esporadicamente agregadas; 
II – no âmbito da família compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa; 
III – em qualquer ralação intima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (BRASIL, 
2006) 

 

Em seu 7º artigo, a Lei Nº. 11.340/06 destaca as várias formas de violência 

doméstica contra mulher e as descrevem:  

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06


 

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e a autodeterminação; 
III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que o force ao matrimônio, 
a gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 
IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - Violência Moral - a violência moral, entendida como qualquer conduta 
configure calunia, difamação e injúria. (BRASIL, 2006)  

 

Vale ressaltar algumas mudanças sucedidas após a implantação da lei: as 

agressões que eram julgadas anteriormente a lei como crimes de menor potencial 

ofensivo, passaram a ser de competência dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher; não havia previsão para expedir a prisão preventiva ou 

flagrante do agressor, hoje, dependendo do risco em que a vítima se encontra, já 

existe essa possibilidade; a violência doméstica passou a ser agravante de pena; as 

penas que antes eram pagas pelos agressores através de multas ou cestas básicas, 

passaram a não ser permitidas; há a possibilidade do agressor ser impedido de se 

aproximar da casa da vítima ou de manter qualquer tipo de contato com vitima ou sua 

família, caso seja entendido que isso seja necessário; caso a mulher seja dependente 

totalmente do seu parceiro, após a violência, ela e os filhos podem ser inclusos em 

programas de assistência do governo e obriga que o agressor conceda alimentos à 

vítima e seus dependentes; a mulher que foi violentada tem direito ao uso de 

contraceptivo de emergência, a fim de se prevenir contra doenças sexualmente 

transmissíveis (DST’s); a mulher é obrigatoriamente informada sobre o progresso do 

processo, e a entrada e saída do seu agressor da prisão; o agressor deve comparecer 

em programas que auxiliem sua recuperação e reeducação. (BLUME, 2015) 



 

 Em suma, ao analisar a Lei, percebe-se que todas as medidas impostas em 

cada artigo foram pensadas e divididas para atender 3 fundamentos: o de punir os 

agressores através das medidas penais; o de proteger e assistir as vítimas por meio 

de medidas protetivas; e o de prevenir que crimes desta esfera ocorra, mediante ações 

do governo. 

5 LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA: DIRETRIZES FUTURAS 

É certo que a violência acarreta inúmeros problemas para a vítima, deixando 

vestígios físicos e psicológicos. E é indiscutível as melhorias no âmbito social que a 

Lei Maria da Penha simboliza, entretanto, ainda há muito a se fazer para que a 

violência contra a mulher seja verdadeiramente reduzida. 

As Medidas Protetivas de Urgência constatadas na Lei se mostram 

insuficientes na prevenção e combate dos crimes contra mulheres, visto que o índice 

de feminicídio e homicídios se mostram ainda alarmantes no Brasil. A seguir, algumas 

sugestões de diretrizes e práticas recomendadas por esta pesquisa, que podem 

contribuir para a diminuição e prevenção dos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, bem como a proteção efetiva das vítimas: 

 Implantação de ações e programas públicos de prevenção direcionados 

especificamente aos agressores; 

 Monitoramento dos criminosos inseridos na Lei Maria da Penha para que 

os mesmos não se aproximem das vítimas; 

 Patrulha policial nos locais que residem as vítimas e áreas 

circunvizinhas; 

 Reuniões e palestras para toda a comunidade, realizadas por órgãos 

privados e públicos, com o intuito de informar e orientar a sociedade 

sobre temas atuais e relevantes, como: machismo, violência contra 

mulher, prevenção da violência no lar, assédio em ambiente de trabalho, 

entre outros; 

 Capacitação dos profissionais que lidarão com as vítimas dos crimes 

domésticos, principalmente os policiais civis e militares, de forma que 

propicie maior confiabilidade e conforto para a vítima falar sobre o 

ocorrido; 



 

 Designar uma equipe policial própria para este tipo de crime, a fim de se 

obter maior agilidade das ações no atendimento das ocorrências; 

 Campanhas contínuas sobre o tema nos meios de comunicação. Cabe 

ressaltar a carência em campanhas que abordem o tema. As poucas 

campanhas, bem pontuais, que são promovidas pela Organização das 

Nações Unidas e pelo Governo Federal são direcionadas 

especificamente para a vítima, quando, na verdade, deveriam focar no 

agressor, que é o problema, para se obter melhores resultados; 

 Casas de acolhimento para vítimas e dependentes, com profissionais 

que possibilite a reabilitação das mesmas ao convívio social; 

 Auxílio financeiro por tempo indeterminado às mulheres vítimas de 

violência domesticas e familiar, visto que muitas deixam de denunciar 

por medo de não ter como sustentar os filhos. 

Este artigo se encerra com esperanças de ter colaborado de alguma forma na 

reflexão do difícil tema que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, espera-

se que haja maior conscientização por parte de toda a sociedade de que as mulheres 

devem ser tratadas com respeito, sem sofrerem qualquer tipo de lesão, seja ela 

fisicamente ou psicologicamente, independente se seus atos. 

6  CONCLUSÃO 

Este artigo se encerra com esperanças de ter colaborado de alguma forma na 

reflexão do tema proposto. É evidente que a Lei Maria da Penha foi um imenso avanço 

na luta contra a violência doméstica e familiar que inúmeras mulheres sofrem 

diariamente, contudo, como já mencionado, ainda há muito a se fazer. Se faz 

necessário desenvolver práticas e aprimorar as já existentes para que os crimes e 

problemas sociais que surgem, posteriormente, a partir deles, sejam sanados. É 

preciso que haja harmonia e igualdade entre homens e mulheres, bem como o 

respeito às particularidades de cada um, com o propósito final de se alcançar um 

mundo. 
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