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1. RESUMO 

A Lei 11.340/2006 determina a adoção de uma postura mais rígida diante dos 

agressores, instaurando mecanismos para coibir a violência doméstica, objetivando 

mostrar ao agressor que sua conduta violenta não é comum, e, tampouco pode ser 

considerada normal. O objetivo desta pesquisa é comprovar a efetividade da Lei 

sancionada em 2006 na comarca de São José do Rio Preto, relatando os avanços e 

as melhorias no decorrer dos mais de dez anos de sua vigência, por meio de 

pesquisa doutrinária e bibliográfica, além de pesquisa de campo.  Embora os 

números de casos de violência desta Comarca tenha aumentado desde o ano de 

criação da Lei, verificou-se que isso não demonstra um aumento na prática da 

violência contra a mulher na cidade, o que aumentou foi o número de denúncias. A 

violência sempre existiu, as mulheres, contudo, têm confiado nas políticas públicas 

presentes na cidade e na efetividade da Lei para protegê-las do agressor. Todavia, 

as medidas protetivas, em alguns casos, não são suficientes tendo em vista que na 

cidade 20% delas são descumpridas pelos agressores. A cidade possui Políticas 

Públicas satisfatórias tanto no que diz respeito ao amparo da vítima, como na 

reeducação do agressor. A queda no número de violência e homicídios é evidente 

na comarca de São José do Rio Preto. Porém, em pouco mais de 10 anos não se 

elimina por total um pensamento de superioridade e machismo que vem desde a 

época do Brasil Colônia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é caracterizada por qualquer ato que tome como 

norte o gênero (feminino). Entre estes atos temos: agressão física, sexual, 

psicológica, dentre muitas outras formas de violência que podem ser utilizadas pelo 

agressor. 

A cultura brasileira se manteve patriarcalista por muitos anos, impondo às 

mulheres uma posição de submissão ao homem. A mulher estaria em casa, 

cuidando dos filhos e do lar. A violência contra a mulher não representa, portanto, 

apenas um problema jurídico no país, mas também um problema político e cultural. 

Deve, portanto, ser analisado pelo Poder Legislativo, que por intermédio de leis que 

coíbam essa prática tentam instaurar uma cultura de respeito às mulheres no país. 

Diante disso, foram feitos vários acordos internacionais entre países visando 

defender as mulheres e garantir sua dignidade. A criação da Lei 11.340/2006, veio 



para criar dentro do país uma legislação que consiga efetivar os tratados antes 

firmados, internacionalmente, com outros países, a fim de garantir que a dignidade 

da mulher seja efetivada e a violência seja punida de maneira mais severa, para 

que possa ser reduzido os índices de violência contra a mulher no país.  

Com esta Lei podemos ver o país adotando mecanismos para coibir a 

violência doméstica, comumente sofrida pelas mulheres, criando formas de punição 

mais rigorosa para o agressor.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as causas e consequências 

da violência doméstica, além de relatar os aspectos culturais e jurídicos da criação 

da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Apresentar o antes e o depois no que diz 

respeito à punição da violência doméstica, comprovando, com isso, se a punição 

passou a ser mais eficaz e efetiva nesses casos. Como objetivo específico do 

trabalho, será feito um detalhamento de dados coletados, para comprovação da 

efetividade da Lei.  

 

4. METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de pesquisa dialético, o qual busca o conhecimento 

por meio de contradições, ou seja, partindo das contradições entre benefícios e 

possíveis falhas presentes na Lei 11.340/2006.  

Tratando de uma pesquisa de campo, foi realizada uma pesquisa empírica e 

coleta de dados na Delegacia de Defesa da Mulher de São José do Rio Preto e na 

Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com 

Deficiência, Raça e Etnia. Os dados coletados foram obtidos também de materiais 

informativos disponíveis acerca do assunto, como: revistas, doutrinas, artigos etc. 

para que os resultados retratassem a realidade fidedigna da problemática discutida 

na comarca de São José do Rio Preto.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Breve histórico da cultura patriarcalista e a legislação brasileira acerca da 

mulher 

Durante toda a história do país, a cultura manteve as mulheres em uma 

posição de submissão. Sendo o Brasil uma colônia de Portugal, a legislação 



portuguesa foi trazida para nosso país. Essa legislação se tratava do Código 

Philippino, que norteou a sociedade até a promulgação do Código Civil, em 1916. A 

mulher, de acordo com esse Código, nada mais era que um ser humano passivo, 

sem vontades e anseios, considerada incapaz. Elas deveriam cumprir, tão somente, 

seus deveres domésticos, sem possuir nenhum direito. O país vive resquícios dessa 

cultura patriarcalista do passado, o que faz com que a violência contra a mulher 

seja comum e cada vez mais crescente. 

O Código Civil de 1916 manteve a superioridade do homem em relação à 

mulher dentro da família, instituindo o pátrio poder e a incapacidade da mulher 

casada em seu artigo 6º, II. 

Alguns avanços foram alcançados pelas mulheres no país, como, por 

exemplo, em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, esta deixa de ser 

considerada civilmente incapaz, já que o Estatuto (Lei 4.121/1962) altera a redação 

do artigo 6º do Código Civil.  

Em 1977 a Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977) entra em vigor, prevendo que 

ambos os cônjuges devem manter os filhos e o casamento deixa de ser indissolúvel. 

Em 1988 homens e mulheres passaram a ter igualdade de direitos nas relações 

conjugais de acordo com o artigo 5º, inciso I da Constituição Federal. 

Em 2002 com o Novo Código Civil foi abolida a possibilidade do homem 

anular um casamento caso a mulher não fosse mais virgem.  

Em 2005 o termo “mulher honesta” foi retirado do Código Penal do artigo 

2015. Finalmente, em 2006 entra em vigor a Lei Maria da Penha. Vários acordos 

internacionais entre países visando defender as mulheres e garantir sua dignidade 

foram feitos. Com a criação da Lei Maria da Penha, o Brasil adotou uma postura 

mais rígida diante dos agressores, criando formas de punições mais rigorosas para o 

agressor.  

A Lei 11.340/2006 surge, portanto, para corrigir essa desigualdade de sexos. 

Objetivando mostrar ao agressor que sua conduta violenta não é comum, e, 

tampouco pode ser considerada normal. 

 

5.2 Conceito de violência e as formas de violência contra a mulher 

O conceito de violência contra a mulher atual é resultado de uma construção 

longa de lutas do movimento feminista.  A violência familiar é aquela que envolve 

membros de uma mesma família, podendo ocorrer no domicílio ou fora dele. A 



violência intrafamiliar extrapola os limites do domicílio. A violência doméstica pode 

ser cometida contra pessoas, que não pertencem à família, porém, vivem parcial ou 

integralmente, no domicílio do agressor. 

A Lei 11.340/ 2006 nasce para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, a lei supracitada, traz em sua letra, as formas de violência doméstica, são 

elas: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

 

5.3 Causas e consequências da violência doméstica 

Além da cultura patriarcalista enraizada na sociedade brasileira, há inúmeras 

causas para que a violência doméstica contra a mulher aconteça, são elas: o ciúme 

excessivo, o alcoolismo, o uso de drogas, problemas conjugais, traição, machismo, 

possessividade, problemas financeiros, desemprego, passividade e submissão da 

mulher, baixa escolaridade do agressor e da vítima.  

As consequências acarretadas pela violência doméstica contra a mulher são 

devastadoras, por isso a necessidade de políticas públicas que ofereçam às vítimas 

acompanhamento psicológico, atendimento social e jurídico. As mulheres que 

sofrem violência doméstica sentem-se constrangidas, humilhadas, com vergonha e 

medo. Os traumas e as dores vão além do físico, sendo também observadas dores 

emocionais e problemas psicológicos. 

 

5.4 O Direito Internacional e os Direitos Humanos: berço da Lei Maria da 

Penha 

A Lei Maria da Penha nasce para consolidar direitos humanos em relação às 

mulheres. Em 1984 o Brasil tornou-se signatário da Convenção sobre a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, Convenção elaborada 

anos antes no México. Mesmo após ratificar a supracitada Convenção, o Estado 

permaneceu inerte, sem criar qualquer mecanismo de defesa às mulheres vítimas 

de violência. O Brasil ratificou em 1995 a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como a Convenção de 

Belém do Pará. 

A Lei que hoje leva o nome de Maria da Penha, foi assim nomeada, devido 

ao caso de grande repercussão de Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da 

Penha foi vítima de violência doméstica praticada por seu marido. Vítima de 

violência doméstica, mesmo com o processo instaurado contra o marido, a 



morosidade da justiça foi tanta que a vítima buscou os órgãos internacionais de 

Direito Humanos para que pudessem intervir no caso, com base na Convenção 

Belém do Pará. 

Em 7 de agosto de 2006, é sancionada pelo Presidente da República a Lei 

11.340, passando a vigorar em 22 de setembro de 2006. 

 

5.5 Alterações no ordenamento jurídico advindo da lei e violência na Comarca 

 

ANTES DA LEI MARIA DA PENHA DEPOIS DA LEI MARIA DA PENHA 

Nos casos de violência doméstica, aplicava-se a 
Lei 9.099/1995, julgando os crimes de violência 
doméstica como de "menor potencial ofensivo" 
(pena máxima de 2 anos). 

Os crimes de violência doméstica deixam de 
ser considerados como de menor potencial 
ofensivo. 

Eram julgados nos Juizados Especiais Criminais. 
Lá só tratavam do crime, questões cíveis 
decorrentes da violência deveriam ser tratadas em 
outro juizado. 

Serão criados Juizados Especializados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, com competência cível e criminal, 
podendo resolver todas as questões no 
mesmo juizado. 

Permite a aplicação de penas pecuniárias, como 
cestas básicas e multas, permite-se a suspensão 
condicional do processo, a transação penal e a 
conciliação. 

Proíbe a aplicação de penas como cesta 
básica, multas, não é permitida a transação 
penal, a suspensão condicional do processo, 
tampouco a conciliação. 
 

É registrado pela autoridade policial um Termo 
Circunstanciado (um resumo de inquérito policial). 

É registrado pela autoridade policial um 
inquérito, para colher provas. 

A vítima podia desistir da denúncia na própria 
delegacia. 

A vítima pode desistir somente se solicitar ao 
juiz uma audiência para esse fim. 

   Quadro 1 Modificações da Lei Maria da Penha (Autoria própria, 2017) 

 

5.6 A efetividade da Lei Maria da Penha na Comarca 

A primeira Delegacia de Defesa da Mulher no município inaugurou em 1986, 

vinte anos antes da promulgação da Lei 11.340/2006 intitulada Lei Maria da Penha.  

A cidade de São José do Rio Preto conta com a Secretaria Municipal dos 

Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia. A 

secretaria é responsável por desenvolver programas para o enfrentamento da 

violência, discriminação e direitos humanos. Ela conta com o Departamento de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Centro de Referência de Atendimento 

às Mulheres (CRAM), Casa Abrigo Solidária Regional, Centro de Reeducação e 

Atendimento da Família (CRAF), Departamento da Pessoa com Deficiência (PCD), 

Central de Interpretação de Libras (CIL), Emprego Apoiado, Espaço SuperAção, 

Departamento de Promoção da Igualdade Racial e o Núcleo de Enfrentamento ao 

Racismo e ao Preconceito (NERP).  



A Casa Abrigo Solidária Regional realiza o trabalho de acolhimento das 

vítimas desde 01 de maio de 2011. Compete ao Centro de Referência e 

Atendimento à Mulher (CRAM) avaliar os riscos para que a mulher vítima de 

violência possa ser encaminhada à Casa Abrigo. Esta casa é um local seguro para 

vítima ser acolhida e seu endereço é mantido em total sigilo, para que o agressor 

não descubra e possa vir novamente cometer violência contra a mulher. 

A cidade também faz jus ao Centro de Reeducação e Atendimento da Família 

(CRAF), criado em 07 de outubro de 2010. Este Centro visa atender o agressor, 

dando-lhe suporte psicológico e assistencial. É preciso que o agressor seja 

orientado, para desconstruir esse pensamento de superioridade que eles têm em 

relação às vítimas. 

 

5.7 A violência no município de São José do Rio Preto 

 

  Tabela 1 Violência em São José do Rio Preto 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM S. J. RIO 
PRETO 

2007 2012 2016 2017 

Inquéritos instaurados nos anos de 2007, 2012, 
2016 e 2017 pela DDM 
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1.076 

 
1.324 

 
410 
*até abril de 2017 

Registro de lesão corporal dolosa  
1.068 

 
1.456 

 
532 

 
476 
*até abril de 2017 

Registro de lesão corporal culposa  
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*até abril de 2017 

Registro de tentativa de homicídio  
4 

 
12 
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05 
*até abril de 2017 

Registro de estupro   
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Número de vítimas de homicídio doloso  
1 
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01 
*até abril de 2017 

 Medidas protetivas solicitadas à mulher vítima 
de violência doméstica? 
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    523 
 
671 

 
273 
*de 1º de janeiro à 9 
de junho 

  Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (2007, 2012, 2016, 2017); Jornal Diário 
da Região (2017) 

 



O número de inquéritos policiais do ano seguinte à criação da Lei (2007) era 

pequeno se comparado com os do ano de 2012 do julgamento da ADI 4424 pelo 

Supremo Tribunal Federal.  A partir de 2012, basta o Boletim de Ocorrência 

realizado pela vítima, ou mesmo uma denúncia feita por qualquer pessoa à 

autoridade policial, para que o inquérito policial seja instaurado, tendo em vista que 

a ação do crime de lesão corporal passou a ser pública incondicionada. Alguns 

crimes são de natureza penal privada ou de natureza pública condicionada à 

representação, isso causa uma diferença entre os números de inquéritos 

instaurados e números de registro de ocorrências. 

 

5.8 Medidas protetivas de urgência 

As medidas protetivas possuem caráter cautelar, foram criadas para dar 

segurança às mulheres vítimas de violência doméstica e promoverem maior 

efetividade da lei. As medidas protetivas baseiam-se na boa-fé das vítimas, podendo 

ser requeridas, de imediato.  

Conforme dados da própria Delegacia de Defesa da Mulher, publicados em 

jornal de circulação da cidade: “Na cidade de São José do Rio Preto, 20% das 

medidas protetivas são desrespeitadas e as mulheres voltam a sofrer a violência.” 

 

5.9 Juizado de violência doméstica 

Em seu artigo 14, a Lei 11.340/2006 determina a criação de Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A competência desses Juizados 

seria cível e criminal, o que facilitaria para a mulher vítima de violência doméstica. O 

mesmo Juizado cuidaria de todas as questões, sem que ela tenha que instaurar um 

novo processo em uma vara de família para, por exemplo, resolver questões como 

guarda dos filhos, separação, pensão alimentícia etc.  

Para a fiel aplicação do dispositivo da Lei 11.340, toda comarca deveria 

possuir um Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Contudo, 

isto não ocorre, sobretudo, na cidade de São José do Rio Preto.  

Muito embora, a cidade de São José do Rio Preto não possua um Juizado de 

Violência Doméstica, medidas estão sendo tomadas para que ocorra sua 

implementação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme requerimento 

aprovado pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto, no ano de 2014. 

 



6. RESULTADOS 

O atendimento da mulher na delegacia por óbvio se tornou mais eficaz do 

que antes da criação da Lei. Há ainda muitas mulheres que se calam. A mudança 

nos casos de lesões corporais, que tornou a ação penal de natureza pública 

incondicionada foi um grande avanço na efetividade da Lei após sua criação. Antes 

disso, as mulheres que viviam no ambiente de violência e denunciavam, acabavam 

desistindo e retirando a denúncia por serem ameaçadas e culpadas pelos 

agressores. 

A violência contra a mulher sempre existiu, porém por muitos anos elas 

permaneceram inertes e caladas, temendo algo pior caso denunciassem. Há ainda, 

muitas mulheres que se calam diante de uma violência, porém o registro do número 

de casos na cidade aumenta ano por ano, isto mostra não um aumento da violência, 

tendo em vista que ela sempre existiu, isso mostra que as mulheres tem confiado 

mais na atuação e na efetividade da lei e das políticas para protegê-la do agressor 

presentes no município. 

Embora a grande maioria sejam realmente vítimas, há um número 

irrelevante, porém nem por isso deve deixar de ser mencionado, de mulheres que 

não são vítimas, mas se aproveitam da proteção que a lei oferece a fim de 

prejudicar inocentes. 

Infelizmente ainda há casos em que as medidas não são suficiente para 

proteger as mulheres vítimas de violência, a determinação judicial de uma medida 

protetiva pode muitas vezes não impedir o agressor de cometer algo pior contra a 

vítima. O uso de álcool e drogas são catalisadores da ocorrência da violência 

doméstica contra mulheres. A mulher tem o poder de quebrar o ciclo de violência, 

contudo, a máxima de que: “em briga de marido e mulher não se mete a colher” 

caiu por terra, e as denúncias podem vir de pessoas que têm conhecimento da 

violência sofrida pela mulher. 

No município há Políticas Públicas satisfatórias e que cumprem as 

determinações da Lei, amparando a mulher psicologicamente, socialmente e 

juridicamente. Muito embora não haja um Juizado de Violência Doméstica na 

cidade, as varas criminais cumprem a determinação de cumular competências 

cíveis e criminais, dando mais respaldo às vítimas. 



Como a Lei não visa apenas proteger a vítima, mas também reeducar o 

agressor, ela não só é utilizada sob uma perspectiva criminal. A educação é 

essencial para se desconstruir uma cultura de violência que se perpetua. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um olhar aprofundado na temática de violência doméstica contra a mulher se 

faz necessário, numa sociedade em que todos buscam direitos iguais e dignidade. 

Assim, a realização da presente pesquisa tem valor significativo e é de interesse 

geral da população. 

O mundo atual busca de maneira cada vez mais atenuante uma igualdade 

entre os sexos, e almeja deixar para trás a cultura patriarcalista, onde a mulher era 

vista como mero objeto e submissa aos homens, para se inserir numa cultura 

igualitária, onde todos têm direitos e deveres iguais e têm seus direitos 

fundamentais respeitados, concretizando o princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana que norteia  as leis de nosso país.  

Há ainda, muito a ser conquistado, são mais de 10 anos de vigência da Lei 

11.340, e a queda no número de violência e homicídios é evidente, não só na 

comarca de São José do Rio Preto, como em todo país. Porém em pouco mais de 

10 anos não se elimina por total um pensamento de superioridade e machismo que 

vem desde a época do Brasil Colônia. 
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