
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: OS 10 ANOS DA LEI "MARIA DA PENHA”: OS REFLEXOS DA EFETIVIDADE DA LEI NA
CULTURA E NO CÓDIGO PENAL.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMANDA CORRÊA DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): GUILHERME BITTENCOURT MARTINS, TAÍS NADER MARTAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): MARCELO BERTOLI GIMENESCOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

O presente trata do estudo dos reflexos na sociedade após 10 anos da Lei n. 

11340/06 “Lei Maria da Penha”. A sociedade que até então se mantinha omissa diante 

dos mais graves crimes de agressão contra a mulher e violência doméstica mudou a 

forma de pensar. Em razão deste impacto social e cultural, criou-se até nova vertente 

de homicídio em casosonde a mulher seja a vítima. 

INTRODUÇÃO 

A lei que em 07/08/2016 completou uma décadatrouxe ao Brasil a ampliação da 

proteção da mulher coibindo e prevenindo a violência doméstica. Embora ainda existam 

falhas, com o decorrer do tempo já podemos notar que a sociedade trata a violência 

doméstica de maneira distinta de 10 anos atrás. É importante destacar que a 

disseminação da informação dos direitos das mulheres, concomitantemente com o 

combate ao machismo é essencial para que a lei cumpra com seu objetivo. 

OBJETIVOS 

A finalidade geral aborda os impactos da vigência da Lei “Maria da Penha”, de 

modo a expor pontos em que houve considerável melhora e pontos falhos que 

dificultem sua eficácia. De modo específico, objetiva-se destacar o aumento da 

visibilidade da figura da mulher dentro da sociedade, a diária tentativa de combate a 

uma cultura machista que gera a violência e a criação do feminicídio. 

METODOLOGIA 

Trata-se de metodologia empírica, bibliográfica, conforme edital CONIC. 

DESENVOLVIMENTO 

O art. 5° da C.F./88 traz o princípio da isonomia para reger as relações dentro da 

sociedade, de modo que sejam todos considerados iguais diante da lei, inclusive 

reafirmando no primeiro inciso a igualdade entre homens e mulheres.1A doutrina 

constitucional traz a “igualdade” em dois aspectos: “Latu sensu” e “Stricto Sensu”. No 

sentido estrito, conhecido também como Igualdade Formal, se define como tratar todos 

de maneira igualitária diante da Lei, enquanto a denominada Igualdade Material2, traz 

que se deve “Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de 

                                                      

1MELO, Celso Antonio Bandeira. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 2000. P. 10. 
2 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. P. 228 



suas desigualdades”, conforme o pensamento aristotélico.3Embora a Carta Magna 

institua a prática desse princípio a realidade de uma sociedade estruturada 

culturalmente numa desigualdade de gênero, influenciada pelo machismo que por 

séculos tratou a figura da mulher como mero objeto de propriedade masculina sem 

contrariedades, fez-se necessária a criação de uma Lei específica para conter a 

violência doméstica e contra a mulher. 4 

Maria da Penha M. Fernandes, lutou por duas décadas contraas tentativas de 

homicídio de seu marido, durante essa luta que a deixou paraplégica, por diversas 

lacunas na lei, viu-se injustiçada. Assim, graças a ajudas de ONG's enviou seu caso à 

apreciação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) que finalmente 

pôs fim ao seu sofrimento e apoiou e pressionou aimplantação de uma política de 

caráter protetivo à mulher contra a violência doméstica.5 

A lei N. 11.340/06, que recebeu o nome de “Maria da Penha” foi um divisor de 

águas no âmbito do Direito da Mulher. O Art. 1º traz os principais objetivos de sua 

aplicação, quais sejam: “Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher”, definindo ainda no art. 5º a abrangência de violência doméstica, que considera 

aquela praticada no espaço de convívio comum, na família ou em qualquer relação 

íntima de afeto, podendo ser configurada não só por agressão física, mas também 

psicológica, sexual, patrimonial e moral, nos parâmetros do art. 7º da mesma lei. Trouxe 

ainda novas e mais eficazes medidas cautelares e procedimentos especiais e mais 

rápidos. Assim, após uma década de sua aplicação pôde-se reduzir em 10% os 

homicídios cometidos em razão da violência familiar, segundo o levantamento do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) em março.6 A estatística é 

positiva, mas é necessário ir além, pois segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) divulgados em abril deste ano (2016), a taxa de feminicídios no Brasil 

ainda  é de 4,8 para 100 mil mulheres,  a quinta maior no mundo.7 

                                                      

3 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. São Paulo. Nova Cultural: 1996. 
4SOUZA, Sérgio Ricardo. Lei Maria da Penha Comentada sob a nova perspectiva dos direitos humanos. Curitiba: Juruá Editora, 2013. P.40. 
5 PORTAAL G1. 'Foi a glória', diz Maria da Penha sobre criação da lei há 10 anos. 01/08/2016. Acesso em: 10/08/2016. Disponível < 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/08/foi-gloria-diz-maria-da-penha-sobre-criacao-da-lei-ha-10-anos.html> 
6IPEA. Pesquisa avalia a efetividade da Lei Maria da Penha. 04/05/2015. Acesso em: 01/09/2016. Disponível em:< 
http://www.ipea.gov.br/portal/index. php?option=com_content&view=article&id=24610>; 
7NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. ONU: Taxa de feminicídios no Brasil é quinta maior do mundo; diretrizes nacionais buscam solução. . Acesso em: 
01/09/2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/> 

https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/


 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até então, conclui-se que embora sejam notáveis os efeitos positivos da 

aplicação da Lei 11340/06, como a redução de homicídios, o aumento da valorização 

cultural da mulher dentro da sociedade e uma maior gravidade para homicídio contra a 

mulher em razão de seu gênero, há muito que evoluir na conscientização para tornar 

efetiva a prevenção delitiva8, a fim de evitar a agressão;no âmbito de amparo às vítimas 

faz-se necessário o efetivo funcionamento dos Juizados e Delegacias da mulher. 
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