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1.RESUMO 

A Lei Maria da Penha iniciou sua vigência em 2006, acarretando tamanha 

importância  a violência  que rege contra a mulher. Uma das  maneiras em 

que a lei se dispôs a proteger as mulheres e homens  através de medidas 

protetivas de urgência. 

2. INTRODUÇÃO 

A lei Maria da Penha é uma lei que tem referência a uma pessoa que chama 

Maria da Penha Maia Fernandes, era Farmacêutica e casada com um 

professor universitário e economista, moravam em Fortaleza e com ele teve 

três filhos. Durante o casamento  ela sofreu enormes e frequentes agressões 

e por duas vezes ele tentou matá-la. A primeira vez ele simulou um assalto a 

qual resulto em seu estado atual (paraplégica), e na segunda vez ele tentou 

eletrocutá-la enquanto tomava banho.  

A sua luta foi constante contra seu marido, ela não se calou mesmo quando 

em determinado momento ninguém acreditava ou ajudava em sua historia. 

Mas depois de denunciar seu marido para justiça brasileira e dos processos 

restaurados, o primeiro processo conseguiu anulação. Como pode um 

processo ser anulado, a qual a vida de uma pessoa corre total perigo?  

E a segunda, o processo se concluiu mas seu marido só foi preso dezenove 

anos depois e só cumpriu dois anos na prisão . 

Medidas Protetivas  de urgência ?São medidas  que pode ser chamada de 

“cautelares” , a qual o juiz poderá dispor para a vítima  , para sua  proteção. 

 

 

 

 

 



 

3.OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é conscientizar que as medidas protetivas de 

urgência são medidas para a proteção da vítima e a lei foi um grande avanço 

para a violência doméstica, mas que as medidas protetivas para as vítimas 

ainda é fraca e que não acarreta muito efeito em sua vida se não forem 

aplicadas de imediato. 

 

4. METODOLOGIA 

Método utilizado para este estudo será o método Indutivo. Pois a pesquisa 

será realizada por meio de doutrinas relacionadas ao tema, legislações 

comentadas, livros e casos concretos sobre o assunto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo busca melhorar a eficácia das medidas protetivas de urgência, no 

qual por muitas vezes não conseguem atingir o seu fim, que é proteger a 

mulher de uma nova agressão após a denuncia da delegacia que atende a 

ocorrência, mas os motivos pelo qual elas desistem é a falta de apoio, a 

dificuldade de lidar com as autoridades policiais e o constrangimento que elas 

passam no momento de registra a ocorrência em uma delegacia. 

Dado isso, quando muitas conseguem seguir com a denúncia contra o 

ofensor, nesse momento que é provado as medidas protetivas de urgência 

para a mulher.                          

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os primeiros resultados mostram que apenas 20% das mulheres mantem o 

boletim de ocorrência e o levam até o fim. 

Enquanto isso 80% das mulheres desistem de prosseguir com o Boletim de 

Ocorrência ainda na delegacia por diversos fatores como: dependência 



econômica, emocional e o fato de terem um filho fruto de um relacionamento 

com o agressor.  
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