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RESUMO 

Este trabalho busca compreender o conceito de Jurimetria e aplicá-la à 

Lei Maria da Penha, analisando os resultados obtidos no âmbito dos inquéritos 

policiais para conhecer a realidade dos procedimentos investigatórios e a eficácia da 

respectiva lei no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Para isso, 

foram examinados os inquéritos policiais da 3ª Vara Judicial do Foro Regional da 

Vila Mimosa em Campinas - SP, durante os anos de 2008 a 2013, identificando os 

aspectos formais desses procedimentos, o perfil das vítimas e dos agressores, 

assim como os tipos penais de maior incidência e os seus desfechos. 

 

INTRODUÇÃO 

  O Direito é uma ciência que se desenvolve junto com a sociedade. 

Conforme a sociedade muda o Direito também precisa acompanhar e, mais do que 

isso, proporcionar mecanismos que regulem a convivência pacífica entre as 

pessoas. É um desafio complexo, principalmente no que tange a reparação das 

desigualdades e das injustiças cometidas ao longo da existência humana. Por isso, 

este trabalho visa analisar pela perspectiva da Jurimetria - uma disciplina 

relativamente nova, a aplicação da Lei Maria da Penha nos Inquéritos Policiais, 

avaliando os aspectos apresentados no caso concreto a fim de aferir a eficácia 

social da lei nos procedimentos investigatórios.  

 

OBJETIVOS 

1. Geral: Analisar a eficácia da Lei Maria da Penha no contexto atual da sociedade 

brasileira por intermédio da Jurimetria. 

2. Específico: 

 Compreender o conceito de Jurimetria; 

 Identificar nos inquéritos policiais e nos dados estatísticos divulgados pelo 

governo o perfil das vítimas e dos agressores (idade, grau de escolaridade e 

profissão); a natureza das agressões registradas nos boletins de ocorrência e as 

circunstâncias que corroboraram para o crime; 

 Comparar os resultados obtidos para identificar padrões e inconsistências; 

 Examinar a intervenção do Estado na manifestação de vontade da mulher 

vítima de violência doméstica na continuidade da investigação criminal. 



METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos neste projeto, será realizada uma 

pesquisa descritiva e analítica, abrangendo o estudo de obras doutrinárias e artigos 

científicos que contribuam com a compreensão do tema, assim como a análise 

comparativa dos inquéritos policiais concernentes à 3ª Vara da Vila Mimosa em 

Campinas - SP, entre 2008 e 2013, com os dados estatísticos sobre o índice de 

violência doméstica divulgadas por instituições públicas e organizações sociais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A violência doméstica contra a mulher, durante muito tempo, ficou 

diretamente arraigada e escondida em meio às tradições e comportamentos 

impostos pelo poder marital e patriarcal. Para autores como Kant, Locke e Rosseau, 

a mulher era, por natureza, distinta e inferior ao homem, sendo apenas objeto do 

contrato matrimonial onde se impõe o direito do homem sobre a mulher (ATIENZA, 

2010). A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi resultado da 

pressão internacional para que o país desenvolvesse mecanismos efetivos com a 

finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

reparando as desigualdades e injustiças cometidas contra o gênero feminino. 

Nesse contexto, o emprego da Jurimetria permite a análise do 

comportamento judicial na aplicação do Direito por meio da estatística. Com ela é 

possível estender o campo de avaliação e compreender as nuances existentes na 

decisão dada no caso concreto e o impacto social que estas decisões judiciais 

geram sobre a sociedade. 

A própria lei 11.340/2006, em sua estrutura, demonstra a 

necessidade eminente de um esforço institucional e social para a implementação de 

ações efetivas. Cabendo ao Poder Judiciário a competência para decidir e, essas 

decisões, para atingirem o fim proposto pela lei, não podem apenas se fundamentar 

na lei positivada, mas fazer uso da zetética para um alcance mais eficaz do Direito. 

Existe um contexto social que precisa ser considerado. O caso concreto deve ser 

avaliado considerando também os aspectos coletivos para atingir a sociedade de 

forma geral. E a Jurimetria dá aparatos para a análise dessas questões. 

 
 
 
 



RESULTADOS PRELIMINARES 

A quantidade de inquéritos policiais vem aumentando 

significativamente nas varas judiciais. Entretanto, esse aumento na demanda não 

significa em uma aplicação eficaz da respectiva lei. Muito pelo contrário, como foi 

possível observar até o momento na análise dos inquéritos policiais, 90% deles 

foram extintos sem representação da vítima. Com isso, constata-se o movimento da 

máquina judiciária em casos que não passam da fase inicial de investigação, 

resultando na extinção da punibilidade por falta de elementos ou por falta de 

interesse de agir da vítima. Consequentemente, a ADIN 4.424/2012, confirmou a 

natureza incondicionada da ação penal para casos de lesões corporais, justamente 

em razão da desistência da vítima no decorrer do processo, seja por coação, 

ameaça ou intimidação por parte do agressor, conforme justificado durante o 

julgamento da referida ADIN. 

Além da lesão corporal, os crimes de injúria e ameaça são os mais 

registrados nos inquéritos policiais pesquisados. Outro fator importante observado é 

o tipo de vínculo afetivo existente entre vítima e agressor. A maioria das ocorrências 

está relacionada ao companheiro, ex-companheiro, marido e ex-marido, 

correspondendo a 79% da incidência dos crimes de violência doméstica. Também 

foram analisados os dias do mês, da semana, e os meses em que a violência 

ocorreu com mais frequência. Assim como o perfil da vítima e do agressor, 

identificando a profissão, a idade e o grau de escolaridade. O que em razão da 

síntese necessária à inscrição desde trabalho, não torna possível pormenorizar os 

resultados alcançados até o momento, mas que retratam o perfil dos envolvidos e o 

desdobramento do conflito perante a justiça. 
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