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“Toda mulher agredida 
É preciso que se revele 
Não permita ser ofendida  
Que ninguém lhe atropele 
Onde nasce esta ferida  
A dor é maior na vida  
Do que na própria pele” 
Guibson Medeiros 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo promover um estudo sobre a Lei Maria da Penha como ação 
afirmativa no direito brasileiro. Aponta a conceituação das ações afirmativas e de como surgiram no 
Brasil e no mundo, além de explicar os princípios da igualdade e da liberdade que a lei 11340/06 visa 
efetivar como ação afirmativa. Informa brevemente a história de Maria da Penha Fernandes, mulher 
que dá o nome à Lei e que provocou a jurisdição internacional para que fossem tomadas medidas 
pelo Estado para a punição de seu agressor. Demonstra a razão da existência das ações afirmativas 
para as mulheres, visando uma redução na desigualdade de gênero e demonstra o enquadramento 
da lei como forma de ação afirmativa. Explica também as formas de violência contra a mulher 
previstas no artigo 7° da Lei 11.340/06 e por fim, aponta as alterações procedidas nas legislações, 
principalmente no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei 9099/95 e as formas 
preventivas da violência contra a mulher que podem ser aplicadas pelo Estado. Justifica também, por 
meio de pesquisas a característica de ação afirmativa da lei. Demonstra também algumas soluções 
para o problema da violência doméstica. Para elaboração do estudo, foi adotado o método dialético. 
Para tal objetivo, foi consultado o acervo bibliográfico da instituição de ensino FIO-Faculdades 
Integradas de Ourinhos, e também fontes eletrônicas disponíveis na internet, como artigos científicos. 
 
Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Ações afirmativas; Violência contra a mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present text aims to promote a study on the Maria da Penha Law as affirmative action in Brazilian 
law. It points out the conceptualization of affirmative actions and how they arose in Brazil and in the 
world, in addition to explaining the principles of equality and freedom that law 11340/06 aims to effect 
as affirmative action. It briefly tells the story of Maria da Penha Fernandes, a woman who gives the 
name to the Law and has provoked international jurisdiction so that the State can take measures to 
punish its aggressor. It demonstrates the existence of affirmative action for women, aiming for a 
reduction in gender inequality and demonstrates the framework of the law as a form of affirmative 
action. It also explains the forms of violence against women provided for in article 7 of Law 11.340 / 06 
and, finally, points out the changes made in the legislation, mainly in the Criminal Code, the Code of 
Criminal Procedure and Law 9099/95 and the preventive forms Of violence against women that can be 
applied by the state. It also justifies, through research, the characteristic of affirmative action of the 
law. It also demonstrates some solutions to the problem of domestic violence. For the preparation of 
the study, the dialectical method was adopted. For this purpose, the bibliographic collection of the 
FIO-Faculdades Integradas de Ourinhos teaching institution was consulted, as well as electronic 
sources available on the Internet, such as scientific articles. 
 
Keywords:. Maria da Penha Law, Affirmative actions, violence against women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mulher ao longo da história foi estigmatizada e diminuída pela sociedade 

patriarcal, sendo vista desde os primórdios como mero ser que apenas tinha como 

função a reprodução e servir aos homens, enquanto os homens eram os seres 

considerados dotados de força, inteligência e capacidades especiais as quais as 

mulheres não tinham. Há que se considerar que, até no ramo da medicina, apenas a 

anatomia masculina era estudada, trazendo uma noção de que sequer a saúde da 

mulher importava, por tratar-se de um ser descartável para os homens e para a 

sociedade. 

Com os avanços sociais, econômicos e industriais, a mulher foi adquirindo 

mais espaço perante a sociedade, obtendo direitos que antes não eram concedidos 

a elas, como por exemplo, o direito ao voto, e a serem consideradas socialmente 

como seres humanos. No entanto, a obtenção de direitos e a desconstrução de 

alguns estigmas sociais e históricos em torno da mulher não foi suficiente por si só 

para efetivação da igualdade de gênero. 

Existe grande dificuldade na desconstrução dos estigmas históricos e sociais 

em torno da mulher, que ainda hoje são consideradas como inferiores aos homens 

pela sociedade que é patriarcal, surgindo então a necessidade de mecanismos que 

demonstrem e efetivem a igualdade entre homens e mulheres, a fim de que se 

obtenha não só a igualdade de gênero, mas objetivando também a liberdade da 

mulher, para que possam ter autonomia de escolha sobre suas vidas, sem que 

tenham que temer por ela. 

 Surge então a ideia das ações afirmativas para a efetivação dos princípios da 

igualdade e da liberdade, e no ordenamento brasileiro, como ação afirmativa para 

redução da desigualdade, a da Lei Maria da Penha. O questionamento que é feito no 

ordenamento jurídico brasileiro é se a Lei Maria da Penha tem as características 

necessárias de uma ação afirmativa, e este é o objeto do presente estudo. 

Para executar o presente trabalho, foram utilizadas pesquisas, artigos 

científicos, obras doutrinárias de diversas áreas do direito, a fim de demonstrar com 

clareza a qualidade da Lei Maria da Penha como ação afirmativa no Brasil. 

O presente trabalho irá analisar o cabimento e a aplicação de Ações 

Afirmativas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11340/06), sob o aspecto penal e 

processual penal, bem como sob a ótica dos princípios orientadores da Constituição 
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Federal de 1988. Irá também explorar as garantias sociais no âmbito do direito, além 

de aclarar quais são os efeitos prejudiciais da cultura patriarcal presente n’a 

sociedade. Também visa propor medidas que possibilitem a redução da 

desigualdade das mulheres perante a sociedade e explicar como a Lei Maria da 

Penha contribuiu neste item.  

A condição da Lei Maria da Penha, seja como caráter preventivo ou como 

caráter repressivo, deve ser discutida no âmbito do direito, pois, além de ser tema 

atual e relevante para a sociedade, constitui-se como instrumento efetivo para a 

mudança do corpo social, contribuindo para que as mulheres não mais sejam vistas 

como inferiores aos homens e haja a plena efetivação do princípio da igualdade e da 

liberdade, beneficiando a sociedade como um todo. 

Preliminarmente, no capítulo dois, será apontado o que são as ações 

afirmativas, a partir do conceito de diversos autores, que as tratam como meio de 

fazer cessar uma ameaça ou lesão, de forma coletiva, que alcance situações de 

preconceito e discriminação de difícil apreciação e reparação pelo Judiciário. 

Justifica-se as ações afirmativas nesta primeira parte com os princípios da liberdade 

e da igualdade, explicando a relação de cada um dos princípios com as ações 

afirmativas em geral e também em específico quando se trata da Lei Maria da 

Penha. 

Posteriormente, no capítulo três, será justificada a razão da existência de 

ações afirmativas para mulheres, tratando do fenômeno criminológico que diferencia 

a violência de gênero da violência comum, além de tratar especificamente das 

formas de violência contra a mulher, discorrendo acerca destas. 

Finalmente, no capitulo quatro, serão tratadas as mudanças que a Lei Maria 

da Penha trouxe para a legislação, além de situá-las no campo das ações 

afirmativas, apresentando também medidas necessárias à redução da desigualdade 

de gênero na sociedade atual. 
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2 AÇÕES AFIRMATIVAS 
 

As ações afirmativas são mecanismos que visam à redução da desigualdade 

e tem por objeto a criação de medidas para que sejam efetivados os direitos 

fundamentais dos indivíduos, seja no campo social, econômico e até mesmo 

cultural. 

Tem o caráter de política pública, pois devem ser implementados pelo Estado, 

pois este é garantidor dos direitos dos indivíduos e deve aplicar parte de seus 

recursos para conceder aos seus garantidos os direitos previstos na Constituição 

Federal. 

Diversos exemplos de ações afirmativas podem ser identificados, não só no 

ordenamento jurídico brasileiro, mas também em outros países, pois o objetivo de 

alcançar a igualdade material de todas as pessoas é objetivo universal. 

Objetivando alcançar a igualdade, deve se falar também no caráter 

temporário das ações afirmativas, pois a partir do momento que a igualdade 

desejada for atingida, não mais serrão necessárias, possibilitando que o Estado use 

seus recursos para criar políticas públicas visando outros objetivos. 

 

2.1 Conceituação histórica 

 

Existem certas condições consideradas inerentes e imutáveis dos seres 

humanos, como sexo e cor, que têm influência direta com as oportunidades na vida 

do grupo de pessoas detentoras dessas características, como por exemplo, seu 

acesso ao mercado de trabalho e seu ingresso ao ensino superior (MOEHLECKE, 

2002, p.198).  

Em razão destas diferenças sociais, culturais, econômicas e políticas, 

decorrentes de diferenças naturais (BANDEIRA DE MELLO, 2003, p.281) surgem as 

ações afirmativas, com o intuito de diminuir as desigualdades, relacionadas a 

determinados grupos de pessoas que são discriminadas, necessitando, além de 

pertencer ao grupo discriminado, ser dotado de específicas qualificações (como cor 

e sexo).  

As ações afirmativas surgem nos Estados Unidos, por volta do ano de 1960 

e foram cruciais para a alteração de leis de segregação racial no país. Lúcia Helena 

Oliveira Silva traz a seguinte afirmação: 
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Originariamente, as ações afirmativas surgiram como política pública nos 
Estados Unidos, a partir da década de 1960, com a extensão dos Direitos 
Civis (1957, 1960, 1964 e 1965). Tal medida ocorreu após intensa pressão 
dos grupos organizados pela sociedade civil norte-americana, 
especialmente “movimentos negros”. Esses movimentos variaram na forma 
de atuação: pacificista, como os liderados por Martin Luther King e Malcon 
X, e radical como as “Panteras Negras"; que pregavam a reação armada 
ante a discriminação como meio de luta pelos Direitos Civis da população 
negra. (SILVA, ano, p.1) 

 

Ainda sobre as ações afirmativas e seu surgimento: 

 

Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação 
de certos tipos de pessoas aquelas pertencentes a grupos que têm sido 
subordinados ou excluídos em determinados empregos ou escolas. Ações 
Afirmativas podem ser um programa formal e escrito, um plano múltiplas 
partes e com funcionários dele encarregados, ou pode ser a atividade de 
um empresário que consultou sua consciência e decidiu fazer as coisas de 
uma maneira diferente. (BERGMANN apud RIBEIRO, 1996, p. 7) 

 
 

Sobre os dados da implementação das ações afirmativas nos Estados 

Unidos, tem-se como exemplo o trecho do estudo sobre o avanço social dos negros 

por meio das ações afirmativas impostas pelo Estado:  

 

De acordo com os dados apresentados no estudo conduzido por um ex-
Presidente da Universidade de Harvard e ex-diretor da Faculdade de Direito 
daquela mesma Universidade, Derek Bok, em colaboração com um ex-
Presidente da Universidade de Princeton, Willian Bowen, os avanços 
obtidos pelos negros norte-americanos na área da educação, em 
consequência das ações afirmativas, são simplesmente impressionantes, 
sobretudo se levarmos em conta o fato de que, até o início dos anos 60, 
negros eram proibidos de frequentar os mesmo locais públicos, as mesmas 
escolas, os mesmos locais de diversão frequentados pelos brancos. O 
mencionado estudo revela, por exemplo, que o percentual de negros 
formados em Universidades e escolas profissionais pulou, entre 1960 e 
1995, de 5,4% para 15,5% do total de graduandos; nas faculdades de 
Direito o progresso de 1% para 7,55%, ou seja, mais de 700%; em 
Medicina, de 2,2% em 1964, para 8,1% em 1995; as empresas americanas 
em geral, que no início dos anos 60 não tinham nenhum negro em cargos 
executivos (como no Brasil no ano de 2000!), atualmente abrigam 8% de 
negros nas posições de executivos e administradores; o número total de 
agentes públicos eleitos (governadores, prefeitos, delegados, juízes e 
promotores, xerifes, etc.) passou entre 1965 e 1995, de 280 para 7.984. 
(PISCATELLI apud RIBEIRO, 2011, p 168.) 
 

 

Tal estudo demonstrou como as ações afirmativas colaboram com o alcance 

da igualdade material, pois auxiliaram um avanço social de grupos desfavorecidos 
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socialmente pela discriminação, possibilitando que tivessem oportunidades de 

competição mais justas com aqueles que já nascem favorecidos naturalmente. 

No Brasil, a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, 

no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 186, 

proposta pelo partido político Democratas contra atos administrativos que instituíram 

o programa de cotas raciais para o ingresso na Universidade de Brasília. 

De acordo com a ADPF, as cotas raciais que foram impostas na UnB, à 

época, violaram diversos preceitos fundamentais, como a dignidade da pessoa 

humana e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação, ferindo o princípio da isonomia 

Diante destes fundamentos, o DEM não criticou as ações afirmativas de uma forma 

geral, como política para inclusão de minorias, apenas questionou a 

constitucionalidade da parte racialista (TAPAJÓS, 20015, p. 483). 

 O argumento do partido Democratas pautou-se nos seguintes termos: 

 
Assim, a constitucionalidade, ou não, de cada medida afirmativa vai 
depender, sobremaneira, da análise do contexto histórico econômico social-
cultural em que foram implementadas. Em outras palavras: o 
reconhecimento de que são válidas ações afirmativas para os aleútes 
(descendentes de esquimós) no Canadá, ou a afirmação de que são 
constitucionais as medidas de integração pata os dalits (“os intocáveis”) na 
Índia, não podem conduzir à interpretação de que qualquer medida 
afirmativa, para qualquer minoria, é válida ao redor do mundo! (DEM apud 
TAPAJÓS, 2009, p. 27).  

  

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski votou 

favoravelmente a ADPF do DEM, criticando os critérios objetivos da seleção, como o 

vestibular tradicional, afirmando ainda que a carência que se encontra na sociedade 

não é racial, mas sim social, tendo em vista a qualidade do ensino público do país 

(LEWANDOWSKI apud TAPAJÓS, 2012).  

Seu voto continha a seguinte afirmação sobre os preceitos constitucionais 

que, de acordo com ele, foram violados: 

 

Tais dispositivos, bem interpretados, mostram que o constituinte buscou 
temperar o rigor da aferição do mérito dos candidatos que pretendem 
acesso à universidade com o princípio da igualdade material que permeia 
todo o Texto Magno (LEWANDOWSKI apud TAPAJÓS, 2012, p. 15). 

 

  Portanto, para parte da doutrina, as ações afirmativas são uma forma de 

discriminação reversa, pois “favorecem” determinado grupo de pessoas, se opondo 
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à ideia do mérito individual, apontando suposta inconstitucionalidade dessas 

medidas, pois feriria o princípio da igualdade. Acredita-se até que as ações 

afirmativas, como medidas de redução de desigualdades sociais, colocam em xeque 

a capacidade pessoal de quem se favorece com elas, no sentido de que, se elas não 

tivessem a ajuda do Estado, não se encontrariam em tal posição, inferiorizando 

ainda mais o grupo beneficiado (que já foi inferiorizado historicamente ou em outras 

situações cotidianas).  

De maneira contrária, favoravelmente às ações afirmativas, Celso Antônio 

Bandeira de Melo e Vera Soares, estas consistem em um direito, que está 

plenamente compromissado na Carta Magna, pois busca atingir uma igualdade de 

fato, e não simulada, apontando ainda que a sociedade, na realidade, é que não 

permite que as pessoas discriminadas vençam por seus próprios esforços. 

 Sob esta perspectiva, Rafael de Freitas Schultz Ribeiro (2011), as ações 

afirmativas são instrumentos de aplicação de justiça e de incontestabilidade dos 

direitos de personalidade, nos quais a injustiça, ainda que não conhecida, não é 

palpável – e, por isso, de mais difícil coibição. 

Por esse motivo são apontadas como medidas preventivas a coibir a 

discriminação, não para reparar o bem jurídico após ter sido violado, mas por 

algumas vezes, também podem ser usadas com a finalidade de reparar os danos 

causados a cada pessoa ou grupo, tendo cada caso concreto de discriminação ser 

objeto de análise pelo Poder Judiciário, para que tenham as devidas sanções 

previstas em lei. 

Para Bárbara Moehlecke, com base na obra de Jones Jr., pode-se dizer que 

as ações afirmativas, por serem preventivas, não são demandas de aspecto 

particular, ou seja, não se trata de identificar autores e vítimas das discriminações de 

forma direta, mas sim devem ser relacionadas a um problema social encontrado 

comumente, tratando-se da probabilidade estatística que um determinado grupo de 

pessoas tem de vir a sofrer algum tipo de discriminação, apenas por fazerem parte 

desse determinado grupo (MOEHLECKE, 2002, p.202). 

Tal instituto foi possibilitado pelos princípios constitucionais da Liberdade e 

da Igualdade, que são expressamente apontados na Constituição Federal de 1988, 

permitindo o “tratamento desigual para pessoas ou segmentos historicamente 

prejudicados nos exercícios de seus direitos fundamentais” (MARTINS, 1996, 

p.206). 
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Em suma, as ações afirmativas podem ser vistas como ações preventivas ou 

reparatórias/compensatórias que visam retificar um cenário de segregação e 

desigualdade impostas a certos grupos no passado, através da atribuição de valor 

político, econômico e social de tais grupos, a variar do contexto social e histórico de 

cada um deles. 

 

[...] Como aprimoramento jurídico de uma sociedade cujas normas e mores 
pautam-se pelo princípio da igualdade de oportunidades na competição 
entre indivíduos livres, justificando-se a desigualdade de tratamento no 
acesso aos bens e aos meios apenas como forma de restituir tal igualdade, 
devendo, por isso, tal ação ter caráter temporário, dentro de um âmbito e 
escopo restrito (GUIMARÃES apud RIBEIRO, 1997, p.233). 

 

 
Ainda sobre o conceito de ações afirmativas e o posicionamento doutrinário 

favorável em questão, encontramos a delimitação contida no artigo de Rafael De 

Freitas Schultz Ribeiro, pela obra de Vera Soares: 

 

Denominam-se ações afirmativas as ações que buscam corrigir a 
desigualdade entre homens e mulheres, ou entre brancos e negros, seja no 
âmbito da política, da educação ou do trabalho. As ações afirmativas não 
são uma fonte de discriminação, mas veículo para remover os efeitos da 
discriminação. (PISCITELLI apud RIBEIRO, 2009, P.64)  

 

Nesse sentido, podemos entender que a busca para a redução da 

desigualdade por meio de ações afirmativas é responsabilidade do Estado, com 

políticas públicas e leis que encorajam a redução da desigualdade (como o sistema 

de cotas raciais nas universidades públicas e a Lei Maria da Penha). Tal proteção 

também pode se dar por meio de iniciativa privada, como por exemplo, por regras 

gerais em empresas de particulares a fim de reduzir qualquer tipo de desigualdade 

presente no ambiente de trabalho.  

Outra definição do tema seria: 

 
Medidas públicas e/ou privadas, coercitivas ou voluntárias, implementadas 
com vista à promoção da inclusão social, jurídica e econômica de indivíduos 
ou grupos sociais/étnicos tradicionalmente discriminados por uma 
sociedade. (PISCITELLI apud RIBEIRO, 2009, p.65). 

 

Não há que se falar em ações afirmativas sem também falar sobre o direito 

de personalidade, que são os direitos relacionados à singularidade de cada um, 

podendo ser tal individualidade física, psíquica ou moral. A tutela dos direitos de 
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personalidade está prevista no artigo 5° da Constituição Federal, que garante a 

inviolabilidade dos direitos à liberdade, igualdade, vida, segurança e propriedade. A 

discriminação pode chegar a um extremo e colocar em risco a vida e segurança de 

pessoas ou grupos, lembrando também que a integridade psíquica também pode ser 

afetada pela discriminação. 

Para Rafael De Freitas Schultz Ribeiro (2011, p.178), as ações afirmativas 

podem ser tidas como meio de fazer cessar uma ameaça ou lesão, de forma 

coletiva, que alcance situações de preconceito e discriminação de difícil apreciação 

e reparação pelo Judiciário, pois há a dificuldade em produzir provas na maioria 

desses casos.  

As ações afirmativas constituem uma maneira de efetivar a liberdade e a 

igualdade desejada pela Carta Magna, uma vez que é previsto em seu artigo 3°, 

inciso IV, que pode o Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. 

Neste sentido, é importante observar o embasamento principiológico das 

ações afirmativas, visto que são orientadores do ordenamento jurídico e são 

essenciais no que concerne a direcionar a implementação de medidas a fim de 

reduzir a desigualdade.  

 

2.2  Princípios relacionados às ações afirmativas 

 
Há que se falar nos princípios como conceitos gerais de valor que guiam a 

prática do direito, conforme apontado por Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico. É o conhecimento do princípio que preside a intelecção 
das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome 
sistema jurídico positivo. Violar um princípio é muito mais grave que 
transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não 
apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de 
comandos. (MELLO, apud GONÇALVES, 2015, p.85) 

 

Os essenciais princípios que embasam as ações afirmativas são os da 

Liberdade e da Igualdade, ambos previstos no artigo 5° da Constituição Federal, os 

quais serão delimitados a seguir. 
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2.2.1 Princípio da Liberdade 

 

Para Oscar Vilhena Vieira (2006, p.136) a falta de condições materiais afeta 

a liberdade de ação dos indivíduos. Pode ser dito então, que as ações afirmativas 

têm como finalidade obter a igualdade possibilitando liberdade de decisão e escolha 

dos menos favorecidos, colaborando para que eles atinjam seus objetivos com 

dificuldades iguais as das pessoas que não sofrem quaisquer tipos de discriminação.  

Quando se fala do princípio da liberdade, estudiosos como Daniel Sarmento 

discorrem acerca da autonomia privada, que nada mais é do que a capacidade do 

sujeito de direito de determinar seu próprio comportamento individual (SARMENTO, 

2003, p.296). Nesse sentido: 

 

Esta autonomia significa o poder do sujeito de "autogoverno" de sua esfera 
jurídica, tendo como matriz a concepção de ser humano como agente 
moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, e que 
deve ter liberdade para guiar-se de acordo com estas escolhas, desde que 
elas não perturbem os direitos de terceiros nem violem outros, valores' 
relevantes da comunidade. (SARMENTO, 2003, p.308) 

 
 

Ressalta o autor que sempre ao se falar em princípio da liberdade, deve ser 

lembrado também que a ele existem algumas restrições. Como traçado por Oscar 

Vilhena Vieira (2006, p.138), por mais que se deva conferir aos indivíduos, não será 

possível aceitar, dentro da sociedade, uma liberdade absoluta, pois esta forma de 

liberdade feriria outros princípios como justiça, segurança e felicidade e levaria a 

sociedade ao caos. 

As ações afirmativas relacionadas com o princípio da liberdade podem ser 

vistas como um tipo de intervenção estatal com a finalidade de proteger determinado 

grupo de pessoas em relação a outro, para que a liberdade dos mais fortes na 

sociedade não implique na depreciação da liberdade do grupo mais fraco. Nesse 

sentido, afirma que: 

 

A liberdade dos mais fracos seria constantemente afrontada pela liberdade 
dos mais fortes; "a liberdade do tubarão é a morte para as sardinhas". Daí a 
necessidade de ao se constituir o Estado, estabelecer limites à liberdade - 
que se fez, no mundo moderno, por intermédio da separação entre as 
esferas privada - restrita à intervenção do Estado - e pública - em que 
impera a capacidade de coordenação do Poder Público, bem como do 
poder coercitivo, que lhe é inerente. (VIEIRA, 2006, p.138) 
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Um subprincípio do princípio da liberdade é o da proporcionalidade, que 

aponta que, no caso da existência de conflitos entre dois ou mais direitos 

fundamentais, deve ser estabelecido o valor de cada um deles, para que sejam 

ponderados de forma proporcional, seguindo os vieses da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito (VIEIRA, 2006, p.161). 

Oscar Vilhena Vieira explica os vieses do princípio da proporcionalidade da 

seguinte forma: 

 

Há de perquirir-se, na aplicação do principio da proporcionalidade, se, em 
face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato 
impugnado afigura--se adequado (isto é, apto para produzir o resultado 
desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro .meio menos gravoso 
e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se 
estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um principio 
e o grau de realização do princípio contraposto) (VIEIRA, 2006, P.161). 
 

 

Observa-se então que sem o princípio da proporcionalidade, não seria 

possível obter uma igualdade material, pois deve sempre ser visto qual é o bem 

jurídico de maior importância avaliando o caso concreto.  

A proporcionalidade integrada no âmbito das ações afirmativas concerne no 

sentido de que, para que o Estado consiga proteger um grupo menos favorecido de 

pessoas, deve avaliar os três vieses do princípio para conceder a proteção desejada 

nos casos de discriminação, ampliando a liberdade do grupo discriminado e 

limitando a do grupo discriminador. Proteger a liberdade não é apenas se declarar 

em favor da liberdade de consciência e de expressão, mas especialmente lutar 

continuamente contra quem quiser restringi-la (VIEIRA, 2006, p. 188). 

Ao limitar a liberdade de um grupo de maneira que não o prejudique 

significativamente, promove-se então a liberdade de outro grupo, o grupo 

estigmatizado, expandindo para eles as possibilidades que antes eram oferecidas 

somente ao grupo mais favorecido, trazendo significativa mudança não só para 

efetivação deste princípio, mas também para a efetivação do princípio da igualdade. 

 

2.2.2 Princípio da igualdade 

 

A previsão legal do referido princípio aparece no artigo 5° da Constituição 

Federal, que expressa que “todos são iguais perante a lei”, tendo como objetivo 
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equilibrar todos os membros da sociedade e reduzir a discriminação com os 

desiguais.  

Carlos Eduardo Gonçalves aponta os tipos de discriminação que se refere o 

artigo 5°: 

 

A discriminação depende de uma conduta ou ato (ação ou omissão), que 
resulta em violar direitos com base na raça, sexo, idade, estado civil, 
deficiência física ou mental, e outros. A Carta Constitucional de 1988 
alargou as medidas proibitivas de práticas discriminatórias no país. Algumas 
delas como, por exemplo, discriminação contra a mulher, discriminação 
contra a criança e o adolescente, discriminação contra o portador de 
deficiência, discriminação em razão da idade, ou seja, a discriminação 
contra o idoso, discriminação em razão de credo religioso, discriminação em 
virtude de convicções filosóficas e políticas, discriminação em função do tipo 
de trabalho, discriminação contra o estrangeiro e prática da discriminação, 

preconceito e racismo.(GONÇALVES, 2015, p.93). 
 
 

Para Ruy Barbosa, o princípio baseia-se na seguinte ideia: 

 

a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. (BARBOSA apud GONÇALVES, 2015, p.84). 

 

O conceito de igualdade é discutido pelos autores de obras, como Oscar 

Vilhena Vieira, que afirma que, na realidade, a previsão constitucional teria de ser 

“todos deveriam ser tratados como iguais.” (VIEIRA, 2006, p.282). O mesmo autor 

ainda faz referência ao princípio e as dificuldades de se obter a igualdade cobiçada 

pela constituição com a seguinte afirmação: 

 

Basta olharmos ao nosso lado para verificarmos que somos todos muitos 
deferentes. E essas diferenças se encontram em todos os planos. Somos 
naturalmente diferentes: mulheres e homens; altos e baixos; negros e 
brancos; inteligentes e não inteligentes; bonitos e não bonitos; deficientes e 
não deficientes - e tudo isso com uma enorme variação entre cada um 
desses polos. Assim, na questão "gênero", temos bissexuais e transexuais; 
no item "cor" a variação é espetacular; o mesmo ocorrendo no que se refere 
à distribuição da inteligência ou da beleza (VIEIRA, 2006, p.281). 

 
 

Diante da vasta pluralidade de sujeitos em diferentes condições na 

sociedade, sendo elas de gênero, econômica, racial e social, torna-se visível a 

dificuldade da obtenção da igualdade pelo legislador, que busca com a igualdade 
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formal que é prevista na Constituição, obter-se uma igualdade material para que as 

minorias possam ter seus direitos fundamentais assegurados e efetivados. 

Para Oscar Vilhena Vieira, a função do princípio da igualdade é muito mais 

auxiliar a discernir entre desigualizações aceitáveis e desejáveis e aquelas que são 

profundamente injustas e inaceitáveis (VIEIRA, 2006, p.285). 

O autor ainda faz a seguinte afirmação: 

 

o princípio da igualdade deve, então, ser redimensionado, para que. ele não 
se tome uma afronta a parâmetros mínimos de justiça, nem mesmo de 
razoabilidade. Logo, classificar as pessoas e diferenciar situações não deve 
ser visto sempre como uma afronta à ideia de igualdade. O papel do 
princípio da igualdade, nesses casos, deve ser o de barrar classificações e 
diferenciações destituídas de sentido. Poderíamos rearticular o princípio da 
igualdade como uma determinação ao legislador para que nunca classifique 
ou discrimine as pessoas, exceto em situações em que isso se mostre 
necessário. Assim, quando houver uma razão que justifique o tratamento 
diferenciado entre pessoas diferentes, esse tratamento diferenciado deve 
guardar alguma proporcionalidade com as diferenças entre as pessoas 
(VIEIRA, 20016, p.291). 

 

Dentro do princípio da igualdade, há que se falar também no princípio da 

isonomia, que nada mais é do que tratar os desiguais com doses de desigualdade, 

com a finalidade de colaborar para que o grupo desigual seja menos prejudicado, 

elaborando novas normas que os beneficiem e justificando a não equiparação aos 

demais. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, para que possa ser aplicado o 

princípio da isonomia com a finalidade de desigualar as pessoas, são necessários 

quatro requisitos. Os requisitos são: que a desequiparação não atinja apenas um 

indivíduo; que as pessoas ou situações desequiparadas sejam de fato distintas entre 

si; que exista uma correlação lógica entre os fatores diferenciados e a diferenciação 

de regime jurídico, estabelecido por norma jurídica em função deles; e que o vínculo 

de ligação dos desequiparados tenha como resultado a diferenciação de tratamento 

jurídico por uma razão preciosa para o bem público (MELLO, 2003, p.41). 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

Com efeito, a igualdade é principio que visa duplo objetivo, a saber: de um 
lado propiciar garantia individual (não é sem razão que se acha insculpido 
em artigo subordinado à rubrica constitucional "Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais") contra perseguições e, de outro, tolher favoritismos 
(MELLO, 2003, p. 23). 
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As ações afirmativas surgem para garantir a efetividade da igualdade 

material, juntamente com o princípio da isonomia, tratando os desiguais à medida de 

suas desigualdades. 
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3 SOBRE A LEI N° 11.340/06 E AS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

 

A Lei Maria da Penha não foi fenômeno isolado no direito brasileiro, surgindo 

dentro de toda uma construção histórica que contextualizou sua criação. O direito 

internacional também foi de grande colaboração para o surgimento da Lei nº 

11340/06 no nosso ordenamento jurídico, visto que diversos lugares do mundo já 

garantiam às mulheres direitos que não eram observados cautelosamente pela 

legislação do país.  Ocorreu também grande pressão internacional objetivando o 

cumprimento dos tratados internacionais que visavam garantir o direito das mulheres 

nos países que os ratificaram. Existiram então diversas particularidades que 

colaboraram para o surgimento da Lei Maria da Penha, ocasionando sua redação e 

promulgação. 

 

3.1  Evolução legislativa precedente e a Lei Maria da Penha 

 

Cumpre observar, preliminarmente, que convivemos em uma sociedade 

patriarcal, onde o papel da mulher ainda é visto como de submissão e obediência, 

relativizando e diminuindo a gravidade da violência contra a mulher no âmbito 

doméstico diante da coletividade. Estes aspectos são fundamentos em causas 

eminentemente sociais (FERREIRA; MELLO, 2015).   

Segundo Luciano Lima Rodrigues, Renata Pinto Coelho e Raphael Rocha 

Lima, sobre os dados de morte de mulheres: 

 

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que 7% de todas 
as mortes de mulheres entre 15 e 44 anos no mundo inteiro, são oriundas 
da violência e que deste percentual, quase metade são vítimas de 
assassinato por seus maridos, companheiros ou namorados, fato que torna 
a violência doméstica a mais cruel e perversa forma de violência contra a 
mulher. (RODRIGUES; COELHO; LIMA, 2008, p. 5471). 
 
 

Ainda, sobre a questão histórica que engloba a violência contra a mulher: 

 

A violência contra a mulher não é uma situação recente, sendo reflexo de 
uma realidade histórica baseada na desigualdade da relação de poder entre 
os sexos, da subordinação e da inferioridade da mulher frente ao homem. 
Nas relações entre homens e mulheres, demarcadas pela dominação 
masculina há milhares de anos, a resistência feminina se mostrou de várias 
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formas e por muitas estratégias. Ora demonstrada pela negação da 
alteridade, ora pela valoração da diferença, a questão do gênero 
transformou-se em outras tantas discriminações, dominações e 
preconceitos. É o machismo e a incapacidade de certos homens em 
entenderem a realidade atual, onde a mulher não é mais considerada uma 
propriedade do homem e, por isso se reconhece a busca por seu espaço na 
vida social e comunitária, a principal causa de violação dos direitos das 
mulheres (RODRIGUES; COELHO; LIMA, ano, p.5470). 

 

Também apontam Débora de Lima Ferreira e Marilia Montenegro Pessoa De 

Mello: 

 

Ninguém duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente 
culpa do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a 
violência, o que impõe a necessidade de tomar a consciência que, na 
verdade, a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da 
desigualdade no exercício do poder, que levam a uma postura de 
dominante e dominado. [...] Daí o absoluto descaso de que sempre foi 
vítima a violência doméstica (DIAS apud FERREIRA; MELLO, 2015, p.147). 

 
 

Para Maria Emília Miranda de Oliveira Queiroz (2010, p.5016), sobre as 

conquistas legislativas femininas no Brasil, antes mesmo da Lei Maria da Penha, as 

mais importantes são o Estatuto da Mulher Casada (Lei 4121/62), que acabou com a 

capacidade relativa da mulher, o direito de continuar com os filhos em caso de 

separação do matrimônio e livre exercício da profissão; a Lei do divórcio (Lei 

6515/77), que permitiu que a mulher constituísse nova família; a Constituição 

Federal de 1988, que assegurou legalmente a igualdade material e formal entre 

homens e mulheres e por fim, em 2002, o novo Código Civil Brasileiro que eliminou 

diversas normas que discriminavam as mulheres.  

Sobre a igualdade oferecida pela Constituição Federal de 1988, ao igualar 

na forma da lei, as mulheres e os homens, Débora de Lima Ferreira e Marilia 

Montenegro Pessoa De Mello: 

 

A grande mudança no Direito Brasileiro foi a partir de 1988, com a 
Constituição Federal, que equiparou formalmente homens e mulheres. 
Todavia, a consolidação no campo cível só aconteceu com o Código de 
2002. No campo penal, nunca existiu diferença no tratamento dado ao 
homem e à mulher quando praticavam crimes, porém existia uma 
diferenciação entre as próprias mulheres quando essas fossem vítimas de 
crimes sexuais, a qual só foi superada, no plano legal, em 2005 
(FERREIRA; MELLO, 2015, p.148). 
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Cabe às pessoas mais necessitadas, seja por sua natureza ou por questões 

sociais, a proteção do Estado, que através da Constituição Federal garante a 

igualdade substancial, pois é possível que o ente federativo crie normas 

infraconstitucionais específicas e protetivas.  

Com a demanda feminista e as mudanças sociais que ocorreram desde a 

promulgação da Constituição Federal, o ordenamento jurídico também se altera, 

ocorrendo assim o surgimento de novas leis e a mutação de leis antigas, no caso da 

Lei 11.340/06 uma importante mudança foi a vedação da aplicação da Lei 9.099/95, 

Lei dos Juizados Especiais conforme verificar-se-á adiante (FERREIRA; MELLO, 

2015). 

A Lei Maria da Penha teve sua redação feita com a colaboração de 15 

ONGS que trabalhavam com o tema da violência doméstica. As ONGS foram 

coordenadas pela Secretaria Especial de Políticas Para as Mulheres que enviaram o 

projeto para o Congresso Nacional em novembro de 2004 (DIAS, 2007). 

Após a responsabilização do Estado brasileiro pela Organização dos 

Estados Americanos reconhecida pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional, 

pelo caso de Maria da Penha Maia Fernandes, mulher que dá nome à Lei 11340/06, 

que sofreu diversas tentativas de homicídio pelo seu então marido, e só após esta 

responsabilização, passou a se preocupar com políticas para a diminuição da 

desigualdade e da violência contra a mulher (QUEIROZ, 2010). 

 

O nome da Lei é uma homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, 60 
anos, mãe de três filhas e vítima emblemática da violência doméstica. No 
ano de 1983, seu ex-marido, Marco Antonio Herredia, tentou matá-la por 
duas vezes. Na primeira tentativa ele atirou contra ela, deixando-a 
tetraplégica. Na segunda, tentou eletrocutá-la, sem, no entanto, atingir seu 
objetivo (QUEIROZ, 2010, p.5019). 
 

 

Ainda sobre a história de Maria da Penha Maia Fernandes, deve ser falado 

sobre suas diversas tentativas de pedir ajuda para a responsabilização de seu 

agressor, recorrendo até mesmo às cortes internacionais de direitos humanos, que 

após julgar o caso solicitou ao Estado que criasse medidas para coibir e combater a 

violência doméstica, como aponta Maria Berenice Dias: 
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Essa é a história de Maria da Penha. A repercussão foi de tal ordem que o 
Centro pela Justiça e o Direito Internacional - CEJIL e o Comitê Latino-
Americano e dó Caribe para a Defesa dos Direitos da mulher - CLADEM 
formalizavam denúncia à Comissão Interamericana del Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos. Apesar de, por quatro vezes, a 
Comissão ter solicitado informações ao governo brasileiro, nunca recebeu 
nenhuma resposta. O Brasil foi condenado internacionalmente em 2001. O 
Relatório da OEA, além de impor o pagamento de indenização no valor de 
20 mil dólares em favor de Maria da Penha, responsabilizou o Estado 
brasileiro por negligência e omissão em relação à violência doméstica, 
recomendando a adoção de várias medidas, entre elas “simplificar os 
procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo 
processual (DIAS, 2007, p.14) 
 

 
Surge a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, uma ação afirmativa que 

visa a maior proteção aos direitos femininos, por meio da imposição sanções para 

quem agredir uma mulher no âmbito doméstico e familiar, possibilitando também que 

as vítimas de violência obtenham medidas protetivas para que não sofram maiores 

danos à sua integridade física e psicológica.  

 

A Lei Maria da Penha nasce no sentido de atender esta demanda feminista, 
e a despeito de inúmeras críticas que foram lançadas, afastou do âmbito do 
JECRIM o julgamento dos crimes perpetrados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Assim, todas as infrações, quando cometidas em 
razão de vínculo de natureza familiar, estão sob a égide da Lei Maria da 
Penha. Nesses casos há possibilidade de aplicação de penas restritivas de 
direitos, exceto as de natureza pecuniária, e penas privativas de liberdade. 
As pretensões de inibição das formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher fundamentaram o discurso criminalizador, isto é, a 
estratégia penal, em falência no cenário atual, foi selecionada como 
maneira de enfrentamento daquelas formas, representando, portanto, o 
falacioso discurso oficial de emancipação da mulher (FERREIRA; MELLO, 
2015, p.150). 
 

 

Sobre a vedação da Lei dos Juizados Especiais e sobre o tipo de ação penal 

de que se tratam os crimes previstos na Lei Maria da Penha, Débora de Lima 

Ferreira e Marilia Montenegro Pessoa De Mello esclarecem: 

 

Como a grande maioria dos crimes praticados contra a mulher no contexto 
doméstico e familiar é, notadamente, de menor potencial ofensivo, a 
vedação de aplicação da Lei n.º 9.099/95 implicou na impossibilidade de 
utilização da transação penal, suspensão condicional do processo e 
composição civil em incontáveis casos onde, prioritariamente, seriam 
possíveis. Nesse contexto, a proibição de utilização dos institutos 
descriminalizadores, em sentido amplo, deixou de contemplar a crise do 
atual sistema punitivo, tal que desprogramou a possibilidade de utilização 
de alternativas capazes de evitar a ampliação da intervenção penal e 
aplicação de penas encarceradoras e desumanas. No entanto, até mesmo o 
poder Judiciário, capaz de oferecer resistência às estratégias 
expansionistas do Direito Penal, cedeu às pressões populares 
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(especialmente de alguns setores do movimento feminista) e, ao julgar a 
ADI 44244 , optou por limitar as possibilidades de diálogo e escolheu a 
regra da ação pública incondicionada à representação da ofendida, no caso 
da violência doméstica. (FERREIRA; MELLO, 2015, p.151). 
 

 
É possível considerar que a inclusão de uma lei protetiva direcionada à 

mulher também acompanhou um movimento internacional, tendo em vista que o 

direito comparado nos indica que nos Estados Unidos e na Europa já havia ocorriam 

debates sobre o assunto. Além do posicionamento da ONU e a Declaração 

Universal de Direitos Humanos, ocorreu em 1979 a Convenção Para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, dentre muitas outras 

convenções que tratavam sobre o tema. 

Há que se considerar também que o julgamento dos crimes previstos na Lei 

11.340/06 são de competência da Justiça Estadual, mas por se tratarem de grave 

violação aos direitos humanos, como previsto no artigo 6° da própria lei, e por ser o 

cumprimento da lei objeto de tratados internacionais, sua competência pode ser 

transferida para a Justiça Federal, se solicitado o incidente de deslocamento de 

competência pelo Procurador Geral da República (DIAS, 2007). 

A Lei 11.340/06, por trazer medidas diferenciadas e mais gravosas ao 

agressor, diminui as chances de que o indivíduo cometa novamente o crime. As 

ações afirmativas para as mulheres surgem então para estancar as diferenças 

físicas e sociais, visando à redução da violência de gênero. 

 

 
3.2 Necessidade das ações afirmativas para mulheres 

 

Como o machismo, ainda, continua presente na sociedade, as mulheres, na 

atualidade, continuam sendo consideradas de uma forma geral, inferiores aos 

homens. O estigma da inferioridade da mulher acaba atingindo esferas econômicas 

e culturais, pois da ideia de sua incapacidade, surge sua diferença salarial quanto 

aos homens (TEIXEIRA,2008), a ideia de sua inaptidão para os estudos, os 

questionamentos sobre sua capacidade intelectual, dentre diversas outras formas de 

preconceitos advindos de teorias irreais sobre o sexo feminino. Nesse contexto, as 

mulheres são colocadas, ou mesmo se veem dependentes e inferiores aos homens. 
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Por ordenamento patriarcal e heteronormativo da sociedade entende-se 
uma organização social baseada no poder masculino e na qual a norma é a 
heterossexualidade. A sociedade se organiza com base na dominação de 
homens sobre mulheres, que se sujeitam à sua autoridade, vontades e 
poder. Os homens detêm o poder público e o mando sobre o espaço 
doméstico, têm controle sobre as mulheres e seus corpos. Por maiores que 
tenham sido as transformações sociais nas últimas décadas, com as 
mulheres ocupando os espaços públicos, o ordenamento patriarcal 
permanece muito presente em nossa cultura e é cotidianamente reforçado, 
na desvalorização de todas as características ligadas ao feminino, na 
violência doméstica, na aceitação da violência sexual. A família patriarcal 
organiza-se em torno da autoridade masculina; para manter esta autoridade 
e reafirmá-la, o recurso à violência – física ou psicológica – está sempre 
presente, seja de maneira efetiva, seja de maneira subliminar (SIPS, 2014, 
p.4) 

 
As ações afirmativas para as mulheres são necessárias porque, além de 

serem diferentes dos homens fisicamente, sendo dotadas, de uma maneira geral, de 

menos força, o estigma social sobre a mulher também a torna mais fraca em outros 

campos, sendo necessário que o Estado escasseie estas diferenças, para que seja 

possível atingir a igualdade prevista na Constituição Federal.  

Para Maria Berenice Dias, sobre o estigma social que divide as mulheres e 

os homens e os tornas desiguais: 

 

Apesar de todos os avanços, da equiparação entre o homem e a mulher 
levada a efeito de modo tão enfático pela Constituição, a ideologia patriarcal 
ainda subsiste. A desigualdade sociocultural é uma das razões da 
discriminação feminina, e, principalmente, de sua dominação pelos homens, 
que se veem como superiores e mais fortes. O homem se tem como 
proprietário do corpo e da vontade da mulher e dos filhos. A sociedade 
protege a agressividade masculina, constrói a imagem da superioridade do 
sexo que é respeitado por sua virilidade. Afetividade e sensibilidade não são 
expressões da masculinidade. Desde o nascimento é encorajado a ser forte, 
não chorar, não levar desaforo para casa, não ser “mulherzinha”, Os 
homens precisam ser super-homens, não lhes é permitido ser apenas 
humanos. Essa errônea consciência masculina de poder é que lhes 
assegura o suposto direito de fazer uso de sua força física e superioridade 
corporal sobre todos os membros da família (DIAS, 2007, p.16). 

 
A melhor forma de se chegar à igualdade entre os gêneros é através de 

ações afirmativas, pois não tem como objetivo principal punir, mas sim prevenir que 

elas ocorram. Neste sentido, Maria Berenice Dias pontua: 

 

E justificativas não faltam para que as mulheres recebam atenção 
diferenciada. O modelo conservador da sociedade coloca a mulher em 
situação de inferioridade e submissão tornando-a vítima da violência 
masculina. Ainda que os homens também possam ser vítimas da violência 
doméstica, tais fatos não decorrem de razões de ordem social e cultural. 
Por isso se fazem necessárias equalizações por meio de discriminações 
positivas, medidas compensatórias que visam remediar as desvantagens 
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históricas, consequências de um passado discriminatório. Daí o significado 
da lei: assegurar à mulher o direito à sua integridade física, psíquica, sexual, 
moral e patrimonial (DIAS, 2007, p.56). 

 
O fenômeno criminológico da violência é diferente para as mulheres e para 

os homens. Quando os homens sofrem violência, na maioria das vezes não é uma 

violência no âmbito privado de seus lares, mas sim em locais públicos. As mulheres 

vítimas de violência doméstica são vítimas na vida privada, o que as torna mais 

vulneráveis, pois a violência advém de uma relação de confiança, e em um local de 

segurança, por ocorrerem em seus lares.  

Sobre a diferença dos homicídios com vítimas homens e com vítimas 

mulheres, Daniel Cerqueira, Mariana Matos, Ana Paula Antunes Martins e Jony 

Pinto Junior explicam: 

 

Para contornar esse problema, construímos um modelo de diferenças em 
diferenças, em que o grupo de tratamento (homicídio de mulheres) foi 
confrontado com o grupo de controle (homicídio de homens). A ideia central 
para a identificação do modelo é que existem fatores associados à violência 
generalizada na sociedade e, em particular, à violência urbana, que afetam 
de forma regular os homicídios de homens e mulheres. Todavia, existem 
outros fatores ligados à questão de gênero que afetam apenas os 
homicídios de mulheres. Estimamos vários modelos que explicam os 
homicídios e os homicídios dentro das residências, nos quais consideramos 
efeitos fixos locais e temporais, além de variáveis de controle para a 
prevalência de armas de fogo e para o consumo de bebidas alcoólicas nas 
microrregiões brasileiras. Os resultados mostraram unanimemente que a 
introdução da LMP gerou efeitos estatisticamente significativos para fazer 
diminuir os homicídios de mulheres associados à questão de gênero. 
(CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; PINTO, 2015, p.34). 
 

 

Observa-se assim que os homens não são protegidos pela Lei Maria da 

Penha, pois devido aos estereótipos de homem e mulher impostos pela sociedade, 

têm menos probabilidade de sofrer violência no âmbito doméstico que as mulheres.  

O surgimento da Lei Maria da Penha tem como objetivo estancar a espiral da 

violência doméstica. A espiral começa quando o agressor, tentando dominar a vítima 

e excluí-la da sociedade, a isola de seus amigos e família, tornando-a um alvo fácil 

para as agressões. O agressor reprova sua vítima, reclama e a pune pelos seus 

atos. Após os castigos, surgem as agressões físicas e também a destruição de seus 

objetos pessoais. O agressor também usa os filhos que tem com a vítima para 

conseguir uma maior dominação. Após tais violências seguidas, a mulher passa a 

acreditar que é culpada e encontrar explicações para as atitudes do agressor.  
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A ideia da família como uma entidade inviolável, não sujeita à interferência 
nem da justiça, faz com que a violência se torne invisível, protegida pelo 
segredo. .Agressor e agredida firmam um pacto de silêncio, que o livra da 
punição. Estabelece-se um verdadeiro círculo vicioso: a mulher não se 
sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor Mas o silêncio não 
impõe nenhuma barreira. A falta de um limite faz a violência aumentar O 
homem testa seus limites de dominação Quando a ação não gera reação, 
exacerba a agressividade, para conseguir dominar, para manter a 
submissão (DIAS, 2007, p. 20). 

 

Dificulta que a mulher fale sobre a violência sofrida em casa o fato de seu 

agressor aparentar perante a sociedade ser uma boa pessoa, calmo, centrado e 

trabalhador. Após todos os episódios de violência, surge o agressor com suas 

desculpas e promessas de melhora. A vítima acredita que tudo vai ficar bem e 

perdoa seu agressor. Forma-se um ciclo em espiral ascendente que não tem mais 

limite (DIAS, 2007). 

Neste sentido, afirmam Daniel Cerqueira, Mariana Matos, Ana Paula 

Antunes Martins e Jony Pinto Junior: 

 

Consideramos que a LMP afetou o comportamento de agressores e vítimas 
por três canais: I) aumento do custo da pena para o agressor; II) aumento 
do empoderamento e das condições de segurança para que a vítima 
pudesse denunciar; e III) aperfeiçoamento dos mecanismos jurisdicionais, 
possibilitando ao sistema de justiça criminal que atendesse de forma mais 
efetiva os casos envolvendo violência doméstica. A conjunção dos dois 
últimos elementos seguiu no sentido de aumentar a probabilidade de 
condenação. Os três elementos somados fizeram aumentar o custo 
esperado da punição, com potenciais efeitos para dissuadir a violência 
doméstica (CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; PINTO, 2015, p.32). 

 

A Lei Maria da Penha como ação afirmativa vem com o objetivo de prevenir 

que as violências no âmbito doméstico ocorram, pois como são de mais difícil 

constatação, pela dificuldade probatória, como nos casos de violência psicológica, 

só a pretensão punitiva do Estado não seria suficiente para um efetivo resultado 

positivo. 

O patriarcalismo da sociedade também interfere nas relações sociais ligadas 

aos homens e as mulheres ao se ponderar que a população ainda acredita na ótica 

que o provedor e quem dirige a família é o homem, mesmo que sob uma versão 

moderna e atualizada. Apesar de a sociedade ainda enxergar a mulher como 

submissa, persiste a visão de que os direitos do homem sobre a mulher não são 

irrestritos e excluem as formas mais abertas e extremas de violência (IPEA, 2014).  
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Logo, com a implementação das políticas públicas protetivas às mulheres, 

tem ocorrido a mudança da visão da mulher perante a sociedade, não mais sendo 

vista como propriedade de homens, como era primeiro do pai, e posteriormente do 

marido. 

A elaboração da Lei Maria da Penha no que tange a igualdade e a 

democracia, como ação afirmativa, teve importantes participações em sua 

elaboração, como explicam Daniel Cerqueira, Mariana Matos, Ana Paula Antunes 

Martins e Jony Pinto Junior: 

 

A formulação e sanção da Lei Maria da Penha foi um dos mais empolgantes 
e interessantes exemplos de amadurecimento democrático no Brasil, pois 
contou com a participação ativa de organizações não governamentais 
feministas, Secretaria de Política para Mulheres, academia, operadores do 
direito e o Congresso Nacional. Por outro lado, a lei incorporou aspectos 
inovadores ao tratar de forma integral o problema da violência doméstica e 
ao considerar a necessidade de implantação de onze tipos de serviços e 
medidas protetivas para garantir direitos e tentar levar a paz aos lares 
(CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; PINTO, 2015, p.32). 

 
Há que se falar também, que o objetivo da Lei 11.340/06 é estancar a 

violência na vida privada que não é muitas vezes considerada como violência, 

devido à ideia de que os maridos têm a propriedade de suas esposas. Ocorre um 

“permissionismo” para determinados tipos de violência como as que ofendem a 

honra da mulher e a psicológica, tornando-as mais vulneráveis a estes tipos de 

opressão. Tornar a violência doméstica um tema da agenda pública, e desmascarar 

os perigos de considerá-la como uma questão privada, a ser resolvida na intimidade 

dos lares, tem sido uma pauta prioritária dos movimentos de mulheres (IPEA, 2014, 

P.13).  

Conforme o relatório da Deputada Jandira Feghali, quando da apresentação 
do projeto de lei, em dez anos de atuação dos Juizados Especiais os 
resultados reforçam a impunidade, que deu margem à reincidência e ao 
agravamento cio aio violento:  90% dos casos são arquivados ou levados à 
transação penal.  Estima-se que, no Brasil, apenas 2% dos acusados por 
violência doméstica contra a mulher são condenados. De cada cem 
brasileiras assassinadas, setenta são vítimas no âmbito de suas relações 
domésticas, evidenciando que, ao contrário dos homens, as mulheres 
perdem suas vidas no “espaço privado” (DIAS, 2007, p.25). 
 

 
Estudos realizados com base nos dados de violência contra a mulher 

constataram que nas regiões com menor capacidade econômica e os locais em que 

as mulheres têm menos acesso à informação, a violência ocorre com mais 

frequência. Foi visto também que sua efetividade está relacionada à fundação de 
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todos os serviços que a lei apresenta, ou seja, nos locais onde não se é visto 

diretamente as consequências que o autor da violência doméstica ocorre, fica mais 

difícil sua prevenção, não só do lado da punição, mas também no empoderamento 

das mulheres para que cada vez mais tenham a coragem de denunciar esse tipo de 

agressão. Neste sentido:  

 

Entretanto, a despeito de a LMP ser de âmbito nacional, discutimos que os 
seus efeitos deveriam se dar de forma heterogênea no território nacional, 
uma vez que o aumento da probabilidade de condenação depende da 
institucionalização dos serviços descritos na lei. Portanto, nos locais onde a 
sociedade e o poder público não se mobilizaram para implantar delegacias 
de mulheres, juizados especiais, casas de abrigo etc., é razoável imaginar 
que a crença dos residentes não tenha mudado substancialmente no que se 
refere ao aumento da probabilidade de punição (CERQUEIRA; MATOS; 
ANTUNES; PINTO, 2015, p.33). 
 

 

Ocorre também que, os crimes capitulados na Lei Maria da Penha já eram 

considerados crimes fora do âmbito doméstico, como por exemplo, a injúria e a 

ameaça, mas quando ocorridas dentro do lar, havia uma permissão implícita que 

favorecia para que esta violência prosseguisse e dificultava que fosse denunciada 

pelas vítimas mulheres. Visto assim, pode se dizer que o objetivo principal da lei 

11.340/06 não é evitar o resultado morte das vítimas (mesmo tendo influência direta 

e imediata na diminuição dos homicídios de mulheres), pois para isso já existe o 

crime de homicídio, mas sim estancar os tipos de violência contra a mulher que não 

eram punidos quando ocorridos no âmbito doméstico. 

 

O fenômeno da violência contra as mulheres, entendido como importante e 
persistente mecanismo de submissão feminina e perpetuação de uma 
ordem baseada no primado masculino na sociedade, normalmente está 
relacionado a algumas características: é visto como aceitável (dentro de 
alguns limites); é naturalizado como algo pertencente à sociedade e 
inerente às relações entre homens e mulheres; o agressor tem sua 
responsabilidade atenuada (IPEA, 2014, p.19). 

 
 

Para Maria Berenice Dias, com a promulgação da Lei Maria da Penha, foram 

inúmeras as tentativas para que sua efetividade fosse dizimada. Ainda afirma em 

sua obra sobre o assunto: 

 

Mas a Lei foi recebida com desdém e desconfiança. Alvo das mais ácidas 
críticas é rotulada de indevida, de inconveniente. Há uma tendência geral de 
desqualificá-la. São suscitadas dúvidas, apontados erros, identificadas 
imprecisões e proclamadas até inconstitucionalidades. Tudo serve de 



33 
 

motivo para tentar impedir que se torne efetiva. Mas todos esses ataques 
nada mais revelam do que injustificável resistência a uma nova postura no 
enfrentamento da violência que tem origem em uma relação de afeto. A 
fustigada lei experimenta toda a sorte de resistência por parte de quem 
insiste na reprodução das velhas estruturas, pois representa mudança de 
paradigmas (DIAS, 2007, p.7). 

 
A Lei Maria da Penha, além de trazer grande avanço como ação afirmativa, 

visando a redução da desigualdade, elencou também em seu texto as formas de 

violência contra a mulher, apontando novos tipos de violência que até então não 

eram elencados pela legislação, trazendo uma abrangência essencial à proteção 

dos direitos fundamentais das mulheres. 

 

 

3.3 Formas de violência contra a mulher 

 

O conceito de violência doméstico/familiar está previsto no artigo 5° da Lei 

11340/06, que afirma: 

 

Art. 5º, lei 11340/2006 – Para os efeitos dessa lei, considera-se violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial. 

 

Não deve ocorrer, no entanto, uma interpretação hermenêutica ampla por 

parte do legislador deste artigo de lei, de forma que venha generalizar qualquer tipo 

de violência ocorrida contra mulheres e enquadrá-las como violência doméstica, pois 

deve se considerar que o campo processual para estes tipos de crimes é 

diferenciado (QUEIROZ, 2010). 

Não há, portanto, o risco de todo e qualquer crime ser considerado violência 

doméstica contra a mulher, visto que o Código Penal especifica a tipificação, não 

podendo então considerar-se só o sujeito passivo da conduta para tipifica-la nos 

trâmites da Lei 11340/06. Para Maria Berenice Dias: 

 

Deste modo violência doméstica é qualquer das ações elencadas no art 7.° 
(violência física, psicológica, sexual, patrimonial, ou moral) praticada contra 
a mulher em razão de vínculo de natureza familiar ou afetiva.  Primeiro a Lei 
define o que seja violência doméstica (art. 5 .°): “qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte. lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial”. Depois estabelece seu campo de 
abrangência A violência passa a ser doméstica quando praticada: a) no 
âmbito da unidade doméstica: b) no âmbito da família: ou c) em qualquer 
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relação íntima de afeto, independente da orientação sexual (DIAS, 2007, 
p.40) 

 

Quanto aos agentes da violência doméstica, Maria Emília Miranda de 

Oliveira Queiroz observa que o agente ativo não precisa ser do sexo masculino, não 

devendo aqui se verificar o gênero de quem comete a violência, e sim as 

circunstancias que ela ocorre, ou seja, no ambiente doméstico, logo, na relação 

homoafetiva entre duas mulheres, é possível que no caso de agressão, seja a 

plicada a Lei 11340/06. 

 Porém, quanto ao sujeito passivo, deve ser necessariamente do sexo 

feminino, salvo exceção de lesão corporal doméstica ou familiar em deficiente físico 

(CPB, art. 129, §11) (QUEIROZ, 2010, p.5018), mas também engloba os 

transgêneros, transexuais e travestis que já tenham modificado sua identidade para 

o sexo feminino. Apesar das relações homoafetivas já serem reconhecidas pelos 

Tribunais como englobando o conceito de família, não há que se falar na proteção 

dos homens pela Lei Maria da Penha, mesmo se forem vítimas de violência no 

âmbito doméstico.  

Para Maria Berenice Dias sobre as vítimas de violência doméstica:  

 

Assim, a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de família alcançando as 
uniões homoafetivas, Pela primeira vez foi consagrado, no âmbito 
infraconstitucional, a ideia de que a família não é constituída por imposição 
da lei, mas sim por vontade dos seus próprios membros. Ao ser afirmado 
que está sob o abrigo da Lei a mulher, sem distinguir sua orientação sexual, 
encontra-se assegurada proteção tanto às lésbicas como às travestis, as 
transexuais e os transgêneros do sexo feminino que mantêm relação íntima 
de afeto em ambiente familiar ou de convívio. Em todos esses 
relacionamentos as situações de violência contra o gênero feminino 
justificam especial proteção (DIAS, 2007, p.35). 

 

Sobre o relacionamento doméstico e afetivo deve ser observado que a 

violência não precisa acontecer dentro do matrimônio, apenas deve estar inserido 

em uma esfera de afinidade, laços naturais ou vontade expressa (Redação dada 

pelo art. 5°, II, Lei 11340/06) com uma ligação de afeto, devido ao fato da 

Constituição Federal ter alcançado novos conceitos de família. A Lei Maria da Penha 

também pode ser aplicada fora dos casos de coabitação, como nos casos de 

namorados (QUEIROZ, 2010). 

Quanto ao conteúdo da Lei Maria da Penha, Maria Emília Miranda de 

Oliveira Queiroz pontua: 
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Como bem lembra DIAS, a lei Maria da Penha não trouxe nova figura penal 
tipificadora de conduta delituosa, mas trouxe sim um agravante (art. 61, II, f, 
CPB), um majorante (art. 129, §11, do CPB – contra portador de deficiência 
física), o aumento de pena para o crime de lesão corporal (art. 129, §9º, 
CPB – de 03 meses a 3 anos, que antes era de 06 meses a 01 ano), desde 
que praticada contra mulher no âmbito familiar ou doméstico, a previsão de 
prisão preventiva para o agressor e a obrigatoriedade de comparecimento 
deste a programa de recuperação e reeducação (QUEIROZ, 2010, p.5019). 
 

 

O legislador define como entidade doméstica, no artigo 7° da Lei 11.340/06 o 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas. Quer dizer que a agressão deve ser cometida em 

causa da unidade em que a vítima faz parte, incluindo então a empregada doméstica 

que dorme no emprego e a empregada que não dorme no emprego, mas se 

considera e é considerada por todos membro da unidade familiar. Não engloba, 

portanto, as diaristas, que apenas fazem parte do convívio da família uma ou duas 

vezes por semana. Deve ser lembrada também a relação que advém de tutela e 

curatela, pois mesmo que sem parentesco, convivem em seu espaço (DIAS, 2007). 

As formas de violência contra a mulher não têm rol taxativo na Lei Maria da 

Penha, bastando sua incidência em quaisquer dos tipos penais, ou ilícitos civis e 

ainda, de acordo com Maria Berenice Dias, o artigo 7° usa a expressão “entre 

outras” para que possam ser reconhecidas outras ações que sejam vistas como 

violência doméstica e familiar, pois tais condutas podem ser objeto de concessão de 

medidas protetivas na esfera cível (DIAS, 2007, p.46). O próprio diploma legislativo, 

Lei Maria da Penha, em seu artigo 7° trata de explicitar as formas de violência, sobre 

os quais passamos a discorrer. 

 

3.3.1 Violência física 

 

De acordo com o artigo 7°, I da Lei 11340, violência física é entendida como 

qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Ainda que não 

deixe vestígios.  

Para Maria Berenice Dias (2007), constitui violência física ainda que a 

agressão não deixe marcas aparentes, o uso de força física que ofenda o corpo ou a 

saúde da mulher (DIAS, 2007, p.46) e ainda, não considerando se foi cometida na 
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forma dolosa ou culposa, visto que a redação da lei não deixa margem para 

diferenciação. 

A violência doméstica em sua forma física já era tipificada pela lei penal no 

artigo 129, §9°, e com o advento da lei 11340/06 foi apenas modificado o tempo da 

pena, que anteriormente era de seis meses a um ano e posteriormente a 

promulgação da lei de três meses a três anos. Sobre as alterações que a Lei 

11.340/06 efetuaram e seu reflexo no Código Penal Brasileiro, Maria Berenice Dias 

explica: 

 

Ainda que não tenha havido mudança na descrição do tipo penal, ocorreu a 
ampliação do seu âmbito de abrangência. Como foi dilatado o conceito de 
família, albergando também as unidades domésticas e as relações de afeto, 
a expressão “relações domésticas" constante do tipo penal passa a ter uma 
nova leitura (DIAS, 2007, p. 47). 
 

 

Abarcam, ainda, ocorrência de violência física não somente os tipos penais 

constantes no Código Penal, legislação extravagante, e também condutas previstas 

na Lei de Contravenções Penais, cujo o exemplo recorrente encontra-se configurado 

em seu artigo 21, Vias de Fato (CUNHA, 2014, p. 68). 

Dentre as principais mudanças ocorridas com a Lei Maria da Penha, além da 

ampliação de sua abrangência, ocorreu também a impossibilidade da aplicação da 

Lei 9099/95 e de suas vantagens, além da alteração do tipo de ação de Ação Penal 

Pública Condicionada à representação da ofendida para Ação Penal Pública 

Incondicionada, tornando o Ministério Público o titular das ações que tangem a 

violência doméstica para que não haja mais a possibilidade da vítima desistir de 

processar seu agressor (QUEIROZ, 2010). 

 

3.3.2 Violência Psicológica 

 

O artigo 7° da Lei 11340/06, em seu inciso II, define como violência 

psicológica: 

 

Art 7°, II, Lei 11.340/06 - 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, 
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exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

 

 A redação do referido inciso da lei diz respeito a proteção da autoestima e da 

saúde psicológica por meio da agressão emocional, tão ou mais grave que a física 

(CUNHA, 2014, p47). Foi incorporada ao conceito de violência contra a mulher na 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica 

(DIAS, 2007, p.47).  

Sobre este tipo de violência, Maria Berenice Dias afirma: 

 

A violência psicológica encontra forte alicerce nas relações desiguais de 
poder entre os sexos. É a mais frequente e talvez seja a menos denunciada. 
A vítima muitas vezes nem se dá conta que agressões verbais, silêncios 
prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos, são violência e 
devem ser denunciados. Para a configuração do dano psicológico não é 
necessária a elaboração de laudo técnico ou a realização de perícia. 
Reconhecida pelo juiz sua ocorrência, cabível a concessão de medida 
protetiva de urgência. Praticado algum delito mediante violência psicológica, 
a majoração da pena se impõe (CP, art. 61, II, f) (DIAS, 2007, p.48). 

 

Há que se dizer que a previsão legal que concerne à violência psicológica é 

ampla e bem descrita no artigo, abrangendo as diversas formas em que este tipo de 

conduta pode ocorrer, e mesmo que a ocorrência de qualquer tipo de crime, 

vitimando qualquer tipo de pessoa, seja homem ou mulher, acarreta danos 

psicológicos às vítimas, a violência psicológica contra a mulher requer um 

tratamento diferenciado por suas raízes culturais e históricas (DIAS, 2007, p.48). 

 

3.3.3 Violência sexual 

 

O artigo 7° da Lei 11340/06, em seu inciso III, define como violência sexual: 

 

Art 7°, III, Lei 11.340/06 - 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 a 
force ao matrimônio, à 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; 

 

A mesma convenção que reconheceu a violência psicológica contra a mulher, 

conhecida como Convenção do Pará, também reconheceu as formas de violência 

sexual. Maria Berenice Dias (2007, p.48) aponta que houve dificuldade na admissão 
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deste tipo de crime pela doutrina e pela jurisprudência, pois por serem cometidos no 

relacionamento familiar, a relação sexual era vista não só como um dever da mulher, 

mas também como um direito de seu marido no âmbito conjugal, não configurando 

crime a insistência e até mesmo o sexo a força entre marido e mulher (DIAS, 2007, 

p.48). 

A violência sexual, no entanto, já tinha sua tipificação legal, inclusive se 

cometida contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge e com abuso de poder 

e foi alterado e abrangido pela Lei Maria da Penha. Neste sentido, Maria Berenice 

Dias explica: 

 

O Código Penal é mais severo com relação aos crimes perpetrados com o 
abuso da autoridade decorrente de relações domésticas. Assim, reconhece 
como circunstâncias que sempre agravam a pena o falo de o crime ter sido 
praticado (CP, art. 6.1, II, e): “contra ascendente, descendente, irmão ou 
cônjuge”; e (CF, art 61, II, f): “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se 
de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”. A Lei Maria da 
Penha inseriu neste dispositivo legal mais uma hipótese: “com violência 
contra a mulher na forma da lei específica”. Com este acréscimo, assim 
ficou redigido o dispositivo (CP, art 61, II,f): “com abuso de autoridade ou 
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica 
(DIAS, 2007, p.49). 
 

 

A Lei Maria da Penha também faz alterações na legislação penal incluindo os 

direitos reprodutivos das mulheres, pois tem reflexo direto em sua saúde, para que 

sejam evitadas as gravidezes que sejam resultado de estupros. Nestes referidos 

casos, pode a mulher não só ter acesso ao medicamento conhecido como “pílula do 

dia seguinte”, mas também pode efetuar o aborto pelo Sistema Único de Saúde 

(DIAS, 2007, 51). Tem também a mulher nos casos de violência sexual o direito aos 

tratamentos necessários à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

3.3.4 Violência Patrimonial 

 

O artigo 7° da Lei 11340/06, em seu inciso IV, define como violência 

patrimonial: 

 

Art 7°, IV, Lei 11.340/06 - 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 
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e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

 

O inciso diz respeito aos crimes patrimoniais já definidos anteriormente no 

Código Penal Brasileiro, na parte dos crimes contra o patrimônio, para que não haja 

a aplicabilidade das imunidades absolutas ou relativas, quando o crime ocorrer na 

entidade familiar, não podendo mais afastar-se a pena do agressor, como era 

possível anteriormente à promulgação da lei (DIAS, 2007, p.52). 

Para que o fato típico seja enquadrado no art 7°, IV da Lei 11.340/06, não 

basta que o sujeito passivo do crime seja mulher, como afirma Maria Berenice Dias: 

 

Assim, incorre em equívoco quem questiona a utilidade deste dispositivo. 
Também com relação à violência patrimonial há a alegação de que o 
simples fato de a vítima de um delito contra o patrimônio ser mulher não 
justificaria tratamento diferenciado. Mas a solução, como refere Marcelo 
Misaka, é interpretar os arts. 5 ° e 7 o da Lei Maria da Penha conjuntamente 
e então extrair o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher 
(DIAS, 2007, p.53). 

 

Deve ser falado também que, pela aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos 

casos de violência patrimonial no âmbito doméstico/familiar, os crimes que forem de 

pequeno potencial ofensivo, como o crime de dano, deixam de ser objetos de Ação 

Penal Pública Condicionada e se tornam de Ação Penal Pública Incondicionada à 

representação. 

 

3.3.5 Violência Moral 

 

O artigo 7° da Lei 11340/06, em seu inciso V, define como violência moral: “a 

violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 

ou injúria”.  

Protege a mulher dos crimes que ofendem diretamente sua honra, que 

também já são protegidos pelo Código Penal, mas quando são cometidos no 

convívio familiar ou afetivo. A Calúnia e a Difamação atingem a honra objetiva, e a 

Injúria, a honra subjetiva (DIAS, 2007, p 54).  

Para Maria Berenice Dias (2007), estes delitos estão diretamente ligados com 

a violência psicológica e quando cometidos no âmbito da relação familiar, devem ser 
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objetos do agravamento de pena, previstos no artigo 61, II, f do Código Penal (DIAS, 

2007, p.54).  
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4 AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MARIA DA PENHA E 

MECANISMOS PARA A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO 

 

Houve, com o advento da Lei, não só mudanças na forma de penalizar os 

crimes por ela abrangidos, mas também mudanças de forma social que acabaram 

por coibir e prevenir a violência doméstica. Um destes reflexos orbita em torno do 

que podemos denominar de popularização da Lei Maria da Penha, tendo em vista 

seu reconhecimento social, que acaba funcionando como forma de evitar e prevenir 

que a violência ocorra. 

 

Homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia”. Concordaram com 
esta afirmação, total ou parcialmente, 91% dos entrevistados em maio e 
junho de 2013 pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) do 
Ipea. A tendência a concordar com punição severa para a violência 
doméstica transcendeu as fronteiras sociais, com pouca variação segundo 
região, sexo, raça, idade, religião, renda, ou educação. Nada mais, nada 
menos que 78% dos 3.810 entrevistados concordaram totalmente com a 
prisão para maridos que batem em suas esposas. Além disso, 89% 
tenderam a discordar da afirmação “um homem pode xingar e gritar com 
sua própria mulher” (IPEA, 2014, p.3). 

 

No entanto, mesmo com o considerável avanço na visão que a sociedade tem 

quando se trata de violência doméstica contra a mulher, torna-se difícil a efetivação 

do discurso de sua redução e da redução da desigualdade, como também apontado 

pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social do IPEA: 

 

Infelizmente, seria prematuro concluir, com base nesses resultados, pela 
baixa tolerância à violência contra a mulher na sociedade brasileira, pois a 
mesma pesquisa oferece evidências no sentido contrário. Quase três 
quintos dos entrevistados, 58%, concordaram, total ou parcialmente, que 
“se as mulheres soubessem se comportar haveria menos estupros”. E 63% 
concordaram, total ou parcialmente, que “casos de violência dentro de casa 
devem ser discutidos somente entre os membros da família”. Também, 89% 
dos entrevistados tenderam a concordar que “a roupa suja deve ser lavada 
em casa”; e 82% que “em briga de marido e mulher não se mete a colher” 
(IPEA, 2014, p.3).   

 

Pode ser observada a grande incoerência pelos entrevistados ao 

concordarem que “homem que bate em mulher deve ir para a cadeia” e também 

concordam que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, pois acredita a 

sociedade que o Estado está errado em intervir nas relações particulares. 

Quando nada faz a sociedade para reprimir tais atos, prejudica de forma geral 

a redução da desigualdade de gênero, além de que tendem a confundir a esfera 
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pública, que se trata da intervenção estatal, e a esfera privada, que se trata da 

relação familiar da vítima e do agressor, sem considerar a relevância do Estado na 

proteção dos direitos fundamentais, como por exemplo, a vida da mulher. 

 

 

4.1 Nova sistemática legislativa 

 

Como já dito anteriormente, sabe-se que a Lei Maria da Penha não trouxe em 

seu corpo novos tipos legislativos e a identificação de novos crimes, mas sim criou 

métodos para agravar as penas dos crimes já tipificados pelo Código Penal ou por 

outras legislações quando cometidos contra mulheres no âmbito doméstico. 

 

Para atender aos seus propósitos, foram introduzidas alterações no Código 
Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais.  
Porém, não houve a previsão de novos tipos penais, limitando-se o 
legislador a inserir mais uma agravante, uma majorante e alterar a pena do 
delito de lesões corporais. Também foi admitida mais uma hipótese de 
prisão preventiva, além de ter sido permitida a imposição ao agressor, em 
caráter obrigatório, do comparecimento a programa de recuperação e 
reeducação (DIAS, 2007, p.98) 

 

No código penal, a mudança limitou-se a uma agravante quando o agente se 

beneficia do convívio doméstico, de coabitação ou de hospitalidade (art. 61, II, f), 

além do aumento da pena máxima e da diminuição da pena mínima nas lesões 

corporais cometidas em decorrência do relacionamento familiar (artigo 129, §9, CP), 

e, por último, a majorante nos casos de a vítima da violência doméstica ser 

portadora de alguma deficiência física (DIAS, 2007, p.99). 

As mudanças vieram para cumprir os tratados internacionais que visavam a 

diminuição da violência contra a mulher, além de punir mais severamente os 

agressores nas hipóteses previstas. 

Deve também ser observada a mudança na pena mínima e máxima para a 

lesão corporal qualificada pelo §9 do artigo 129, ou seja, os crimes cometidos nas 

relações domésticas e familiares. O aumento da pena máxima teve a finalidade de 

evitar que houvesse a transação e composição de danos e que fosse possível a 

suspensão condicional do processo. Deve-se recordar também que as alterações 

legislativas da agravante são válidas ainda que a vítima não seja mulher, pois devido 
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ao aumento da pena, não será mais possível a aplicação da Lei dos Juizados 

Especiais (DIAS, 2007, p.101). 

O aumento de pena de dois para três anos teve a finalidade a não 

possibilidade de aplicação suspensão do processo, visto que esta medida é 

exclusiva do Juizado Especial Criminal, aumentando a pretensão punitiva do Estado 

e também a proteção às vítimas da violência doméstica. 

Outra mudança no Código Penal foi a de penalização mais severa para quem 

cometer crimes com violência doméstica em portadores de deficiência, neste caso a 

pena será aumentada em um terço (DIAS, 2007, p102). 

No Código de Processo Penal, a mudança foi referente à prisão preventiva, 

acrescentando o inciso IV no artigo 313 do Código de Processo Penal, possibilitando 

o uso da prisão preventiva que já era capitulada na lei processual penal agora para 

os crimes se cometidos contra a mulher no âmbito doméstico. Segundo Maria 

Berenice Dias (2007), a prisão poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito 

policial ou da instrução criminal, ex ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

que será o titular da ação, ou mediante representação da autoridade policial, 

podendo ser concedida ou revogada a qualquer tempo do processo pelo juiz (DIAS, 

2007, p.102). 

Ficará então a critério do juiz, a depender de solicitação ou de ofício, a 

conceder ou revogar a prisão, nos casos em que acreditar que haja a necessidade 

(ou a ausência dela), para que exista maior proteção aos direitos da mulher que foi 

agredida em seu lar. 

Já na Lei de Execução Penal, a mudança ocorreu no que diz respeito ao 

comparecimento nos programas de recuperação e reeducação. Os programas 

limitam o final de semana do acusado, quando cumpre a pena restritiva de direitos, 

submetendo-o a cursos, palestras ou atividades educativas. Há que se ressaltar que 

não era possível obrigar o acusado a frequentar os cursos e as palestras até o 

advento da Lei Maria da Penha, assim, era apenas sugerido pelo juiz que o acusado 

frequentasse tais atividades, porém não o submetia a lista de frequência (DIAS, 

2007, p. 106). 

As penas que limitavam os finais de semana já eram permitidas pela antiga 

redação do artigo, no entanto não havia de forma expressa a possibilidade de 

obrigar o acusado a fazer qualquer curso educativo, ficando facultado a ele fazê-lo. 

É grande avanço da legislação compelir aos acusados de violência doméstica à 
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presença em cursos educativos para que seja evitada a reincidência, visto que 

muitas vezes as mulheres agredidas não abandonam seus companheiros 

agressores. Assim, pode-se dizer que os que cometem violência contra a mulher 

possam aprender com a pena que lhes foi imposta, aumentando a possibilidade de 

recuperação do acusado. 

Ao condenado nos casos de violência doméstica, também foi vedada a 

substituição da pena por prestações que tenham conteúdo econômico, até mesmo o 

pagamento de cestas básicas (DIAS, 2007, p. 106), ou seja, pode sim o condenado 

por violência doméstica se beneficiar das medidas que substituem a pena, exceto 

pelas penas pecuniárias, impossibilitando assim que o acusado não cumpra a pena 

restritiva de liberdade apenas desembolsando valores em dinheiro. 

Diferente da impossibilidade da suspensão condicional do processo quando o 

crime for cometido nas relações doméstico-familiares, há a possibilidade da 

aplicação da suspensão condicional da pena, conhecidas como sursis, pois esta tem 

relação direta não com os agentes passivo e ativo da violência doméstica, mas sim 

relação com a qualidade quantitativa da pena. Os sursis podem ser concedidos 

quando a pena decretada pelo juiz não atingir dois anos (DIAS, 2007, p.108). 

No que diz respeito à retratação e à renúncia ao direito de representação 

criminal, que é possível nas infrações de pequeno potencial ofensivo, garantidas 

pelo Código de Processo Penal, na sede de violência contra a mulher só será 

possível até o recebimento da denúncia do Ministério Público pelo juiz. 

Sobre a renúncia ao direito de representação criminal, Maria Berenice Dias 

faz o apontamento: 

De todo descabido que, solvidas todas as controvérsias que mantinham o 
casal em situação de conflito, ainda assim, instaure-se a ação penal. Às 
claras que a vítima não tem mais interesse em dar seguimento à 
representação levada a efeito. Certamente ela em nada contribuirá para a 
apuração do delito. O resultado da investigação criminal ninguém duvida 
qual seja. O inquérito não será remetido a juízo pela autoridade policial ou o 
Ministério Público não oferecerá denúncia. Ainda que venha a ser 
instaurada a ação penal, o juiz acabará absolvendo o réu por falta de 
provas. Por tanto, havendo composição e solvendo-se a situação de conflito 
entre as partes, é justificável admitira possibilidade de a vítima obstar o 
prosseguimento da demanda penal. Ainda assim deve o juiz ouvira vítima 
em audiência especialmente designada para tal fim. Homologada a 
desistência é comunicada a autoridade policial para que proceda ao 
arquivamento do inquérito (DIAS, 2007, p. 120) 

   

Há a abertura da possibilidade da desistência da ação para a vítima, pois nem 

sempre é de sua vontade que seu agressor seja processado e sofra as penalidades 
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previstas na lei, bastando uma composição perante o juiz para que a violência 

doméstica cometida por ele cesse. Sendo dever do Estado garantir o bem-estar da 

mulher, mas direito da mulher decidir se deseja que seu agressor seja ou não 

penalizado pelas agressões cometidas, Maria Berenice Dias (2007), fala ainda sobre 

a possibilidade da discricionariedade da mulher no oferecimento da denúncia pelo 

Ministério Público: 

 

A Lei Maria da Penha veio propiciar à vítima a discricionariedade de avaliar 
a necessidade da intervenção do Estado em sua relação doméstica e 
familiar. Portanto, a ação penal para os crimes de lesão corporal leve e 
lesão corporal culposa praticados contra a mulher em situação de violência 
doméstica e familiar permanece condicionada à representação, não sendo 
alcançada pelo art. 41 da Lei 11 340/2006. E continua Carla Campos Amico: 
O intuito da lei foi afastar os "benefícios” concedidos aos autores do fato 
inseridos no contexto da Lei 9.099/1995. A representação não constitui 
instituto despenalizador, tampouco “benefício”, mas condição de 
procedibilidade da ação penal pública prevista no sistema processual penal 
bem antes da Lei 9 .099/1995 e que tem em vista privilegiar a pessoa e a 
vontade da vítima e não a figura do autor do fato (DIAS, 2007, p.122).  

 

Ainda sobre a opção da mulher em poder processar ou não seu agressor, 

Maria Berenice Dias afirma: 

 

Ainda que a linguagem do desafeto se instale no momento em que ocorreu 
a violência contra a mulher, não pode a lei abandonar a vítima e perseguir o 
agressor, o que, certamente, não contribuirá em nada para apaziguar os 
vínculos familiares que precisam continuar harmônicos mesmo depois de 
cessado o vínculo de convívio. Esta é a razão da própria Lei Maria da 
Penha (DIAS, 2007, p.126). 

 

Enorme advento também trazido pela Lei Maria da Penha é a criação de 

delegacias e juizados especializados para tratar apenas os assuntos de violência 

doméstica contra mulheres, pois há que se falar que inúmeras vezes a autoridade 

policial que não foi preparada para um papel de tamanha relevância não sabe como 

lidar exatamente com as mulheres que já estão frágeis e amedrontadas por terem 

sido vítimas de pessoas que eram de sua confiança.  

 

Em vista disso, essas mulheres, quando conseguem chegar à esfera 
pública para buscar ajuda, precisam de uma resposta condizente do Estado. 
O fenômeno da dupla vitimização, ou vitimização secundária, refere-se 
justamente às frequentes situações em que mulheres são discriminadas, 
agora por agentes do poder público, novamente com base em estereótipos 
de gênero. Uma das causas do caráter sistemático da violência doméstica 
consiste na omissão do Estado, que deixa de providenciar locais adequados 
para receber esse tipo de vítima, bem como pessoal com o treinamento 
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necessário para lidar com este tipo de problema. Questões como: “o que 
você fez para deixá-lo com tanta raiva?” ou “o que você estava fazendo fora 
de casa àquela hora?” podem ser terrivelmente intimidadoras, 
responsabilizando a própria vítima pela violência que sofre (BERNARDES; 
COSTA, 2015, p.363).  

 

Não se falará então na Lei Maria da Penha como mero mecanismo punitivo 

que visa apenas a penalização do autor da violência, mas como pacificadora das 

relações familiares já desgastadas pelas agressões, para que as partes possam 

viver com harmonia, mesmo que não mais em uma relação familiar, garantindo uma 

melhora social e servindo de exemplo para mutações na sociedade como um todo. 

 

 

4.2 Ações afirmativas como instrumento de efetivação dos direitos das 

mulheres 

 

A Lei 11340/06, em seu artigo 8°, prevê as políticas públicas necessárias para 

maior efetivação da lei e dos direitos das mulheres:  

 

Art. 8
o
  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-
governamentais, tendo por diretrizes: 
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação; 
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes 
às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem 
unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das 
medidas adotadas; 
III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados 
que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo 
com o estabelecido no inciso III do art. 1

o
, no inciso IV do art. 3

o
 e no inciso 

IV do art. 221 da Constituição Federal; 
IV - a implementação de atendimento policial especializado para as 
mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 
V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e 
à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção 
aos direitos humanos das mulheres; 
VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros 
instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou 
entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a 
implementação de programas de erradicação da violência doméstica e 
familiar contra a mulher; 
VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda 
Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
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órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e 
de raça ou etnia; 
VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para 
os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de 
raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 

 

Para Márcia Nina Bernardes e Rodrigo de Souza Costa (2015), as políticas 

públicas elencadas no presente artigo são divididas em duas partes, sendo a 

primeira diz respeito a um grupo para afastar a violência doméstica e refletir nas 

incorporações operacionais do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder 

Judiciário, com searas como a da segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho, habitação e a capacitação permanente das Polícias Civil e 

Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais 

pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de 

gênero e de raça ou etnia, etc. (BERNARDES; COSTA, 2015, p.378). 

Na segunda parte da divisão do artigo feito pelos autores, constam as que 

preveem o desenvolvimento de estudos e pesquisas para que sejam averiguados os 

efeitos da legislação aplicada, avaliando seus efeitos, além de prever a promoção de 

programas educativos visando a propagação de valores éticos para que sejam 

respeitadas as diferenças de gênero, raça ou etnia. Também são previstos nos 

níveis de ensino disciplinas relativas aos direitos humanos e ao problema de 

violência doméstica no Brasil (BERNARDES; COSTA, 2015, p.379). 

Ou seja, a Lei Maria da Penha não só traz as medidas necessárias para sua 

melhor efetivação, mas traz também em seu corpo formas de fiscalização para seus 

resultados e medidas preventivas para a erradicação da violência de gênero de 

maneira uniforme em todo o território nacional. 

Apesar de já ter se passado dez anos desde a promulgação da Lei Maria da 

Penha, evidente ausência de pesquisas que indiquem se a Lei incidiu em resultados 

na redução da violência à mulher, para comprovar seu caráter de ação afirmativa. 

Neste sentido, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada afirma: 

 

Resta saber se as práticas também seguem este movimento, e os indícios 
parecem apontar que não. Diante da ausência de dados oficiais nacionais 
confiáveis que mensurem o fenômeno, aliada à histórica subnotificação 
desse tipo de violência, não é possível avaliar se vem ocorrendo uma 
diminuição dos casos. No entanto, os números existentes sugerem que a 
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violência contra a mulher segue sendo um problema de grande 
envergadura. É, portanto, permanente e imenso o desafio de enfrentá-lo 
(IPEA, 2014, p.26). 

 

A ausência de estudos específicos sobre os efeitos da Lei são superficiais e 

não consideram as abordagens quantitativas mais adequadas para avaliar o 

problema da violência doméstica, muitas vezes confundindo o fenômeno da 

violência de gênero com a violência generalizada (CERQUEIRA; MATOS; 

ANTUNES; PINTO,2015, p.9). 

Há então a dificuldade em se avaliar os efeitos trazidos pela Lei Maria da 

Penha, considerando fatores como o local em que a violência ocorre, a condição 

social e econômica dos agentes, os mecanismos preventivos e repressivos do local, 

entre outros fatores. 

A distribuição da violência de gênero depende da localidade, pois em alguns 

locais a ideologia patriarcal é mais forte ou a cultura de violência contra a mulher 

tem raízes mais sólidas, e a diminuição da violência pelo custo esperado da punição 

é diretamente relacionada à crença dos residentes quanto à efetividade da Lei, 

guardando correspondência com a forma de instalação pelo Estado dos serviços 

protetivos resguardados na lei 11.340/06, ou seja, o efeito da Lei Maria da Penha 

não é homogêneo em todo território nacional (CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; 

PINTO,2015, p.10). 

Ou seja, pode se considerar que lugares com menos acesso à informação, e 

com menos recursos estatais aplicados, não ocorreu a diminuição da violência 

contra a mulher, pela ausência do conhecimento das punições da Lei Maria da 

Penha. 

 

Por exemplo, se os serviços foram implantados endogenamente como 
função do maior poder de pressão da sociedade civil local, do maior capital 
social e da maior organização do judiciário nessa localidade, é razoável 
imaginar que os benefícios marginais da implantação desses serviços 
seriam menores, em face do maior controle social preexistente. Caso fosse 
essa a situação, justamente nos outros locais onde a população feminina 
teria maior necessidade de acesso a mecanismos protetivos, a lei tardaria a 
chegar (CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; PINTO,2015, p.33). 

 
 

Os locais de maior capital social também estão relacionados à tolerância à 

violência contra a mulher, no sentido de que, mesmo que as atividades previstas na 

Lei Maria da Penha, como a criação de juizados especiais e delegacias da mulher, 

tenham sido implementadas posteriormente em uma cidade com menor capital 
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social, tem maior efetividade da lei, devido a menor tolerância à violência de gênero 

(CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; PINTO, 2015, p.10). 

É necessária a aplicação de recursos do Estado nos lugares de menor capital 

social, para que ocorra efetiva diminuição da violência de gênero e que os 

mecanismos criados funcionem, para que o receio de sofrer as consequências 

propostas pela Lei Maria da Penha tenha efeito preventivo em relação à violência 

doméstica. 

Sobre a variação da taxa de homicídios no Brasil: 

 

Ainda que o Brasil seja um dos países mais violentos do planeta, o 
homicídio é um evento raro, do ponto de vista estatístico. Quando 
passamos a calcular a taxa de homicídio para localidades com baixa 
população, como inúmeros municípios ou microrregiões com menos de 50 
ou 100 mil habitantes, por exemplo, o cálculo da taxa linear (bruta) por 100 
mil habitantes não é o mais indicado, pois pode trazer várias distorções, 
conforme discutido em Carvalho et al. (2011). Por exemplo, numa localidade 
com 10 mil habitantes, é possível que em um ano ninguém tenha sido 
assassinado, sem que isso signifique dizer que a probabilidade de 
vitimização aí seja nula. Apenas não decorreu o lapso de tempo necessário 
para que o evento homicídio ocorresse. Por outro lado, imagine que em 
outro ano tenha ocorrido nessa localidade um triplo homicídio numa única 
ocorrência. Nesse caso, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes iria para 
30, o que superaria a média nacional, ainda que se trate de um caso 
isolado. Existem métodos que são indicados para lidar com tais problemas, 
que suavizam as taxas de homicídio locais e evitam a ocorrência do valor 
nulo (CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; PINTO,2015, p.23). 

 
 

Pode-se concluir então que, quanto maior o centro urbano, maior será o 

número de homicídios, devido ao maior número da população. Todavia, quando se 

trata de crimes motivados pelo gênero, como no caso do feminicídio, devido ao fator 

socioeconômico e cultural nas cidades de maior população, inverte-se o papel, 

tornando-se mais comum em cidades menores e com menos capacidade 

econômica, devido à forma de aplicação dos recursos do Estado. 

 
Para contornar esse problema, construímos um modelo de diferenças em 
diferenças, em que o grupo de tratamento (homicídio de mulheres) foi 
confrontado com o grupo de controle (homicídio de homens). A ideia central 
para a identificação do modelo é que existem fatores associados à violência 
generalizada na sociedade e, em particular, à violência urbana, que afetam 
de forma regular os homicídios de homens e mulheres. Todavia, existem 
outros fatores ligados à questão de gênero que afetam apenas os 
homicídios de mulheres. Estimamos vários modelos que explicam os 
homicí- dios e os homicídios dentro das residências, nos quais 
consideramos efeitos fixos locais e temporais, além de variáveis de controle 
para a prevalência de armas de fogo e para o consumo de bebidas 
alcoólicas nas microrregiões brasileiras. Os resultados mostraram 
unanimemente que a introdução da LMP gerou efeitos estatisticamente 
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significativos para fazer diminuir os homicídios de mulheres associados à 
questão de gênero (CERQUEIRA; MATOS; ANTUNES; PINTO,2015, p.33). 

 

Quando se trata de ações afirmativas para a redução da desigualdade é 

observada a dificuldade na efetivação destes direitos pelo Estado. Por se tratarem 

de direitos de segunda dimensão, necessitam de recursos estatais para que seus 

objetivos sejam consumados. 

Apesar da difícil efetivação pelo Estado por meio da implementação de 

medidas preventivas, vale observar que é de sua responsabilidade garantir os 

direitos humanos, não só os respeitando de forma direta, mas também tem a 

obrigação de garantir que todos possam usufruir livremente destes direitos, 

prevenindo, investigando e punindo os atos que impliquem em sua violação 

(BERNARDES, COSTA, 2015, p.360). 

A respeito dos recursos aplicados pelo Estado: 

 

Em vista disso, essas mulheres, quando conseguem chegar à esfera 
pública para buscar ajuda, precisam de uma resposta condizente do Estado. 
O fenômeno da dupla vitimização, ou vitimização secundária, refere-se 
justamente às frequentes situações em que mulheres são discriminadas, 
agora por agentes do poder público, novamente com base em estereótipos 
de gênero. Uma das causas do caráter sistemático da violência doméstica 
consiste na omissão do Estado, que deixa de providenciar locais adequados 
para receber esse tipo de vítima, bem como pessoal com o treinamento 
necessário para lidar com este tipo de problema. Questões como: “o que 
você fez para deixá-lo com tanta raiva?” ou “o que você estava fazendo fora 
de casa àquela hora?” podem ser terrivelmente intimidadoras, 
responsabilizando a própria vítima pela violência que sofre (REZENDE, 
2014, p. 13). 

  
 

Tendo a Lei Maria da Penha sido um marco para a redução da desigualdade 

de gênero existente no Brasil, de acordo com Maria Berenice Dias, a Lei 11.340/06 

modernizou a forma de tratamento das mulheres vítimas de violência. 

 

A Lei Maria da Penha veio pata corrigir uma perversa realidade em tudo 
gravada pela ausência de uma legislação própria, e também pelo 
inadequado tratamento que era dispensado à mulher que se dirigia à 
delegacia de polícia na busca de socorro. Era desastrosa - para dizer o 
mínimo - a forma com o a violência doméstica era enfrentada no país, 
principalmente após a vigência da Lei dos juizados Especiais, agravado 
pelo descaso na criação das Delegacias da Mulher (DIAS, 2007, p. 127). 

 

É importante a redução do machismo, o entendimento pelas mulheres sobre o 

assunto da desigualdade e da violência de gênero, para que possam falar 

abertamente sobre o assunto e serem mais incentivadas a denunciarem qualquer 
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tipo de agressão com esta motivação, vinda ou não do ambiente doméstico, além de 

educar os homens para que os padrões machistas da sociedade sejam 

desconstruídos. 

 

No entanto, ainda constitui importante desafio reduzir os casos de violência 
contra as mulheres, mazela que segue vitimando milhares de brasileiras 
todos os anos. Uma das formas de se alcançar a diminuição deste 
fenômeno, além da garantia de punição para os agressores, é a educação. 
Transformar a cultura machista que permite que mulheres sejam mortas por 
romperem relacionamentos amorosos, ou que sejam espancadas por não 
satisfazerem seus maridos ou simplesmente por trabalharem fora de casa é 
o maior desafio atualmente (IPEA, 2014). 

 

 

O empoderamento feminino é medida importante a ser tomada para a uma 

maior garantia aos direitos da mulher, pois só quem tem conhecimento de seus 

direitos e seu valor perante a sociedade pode pleiteá-los sem qualquer dúvida de 

sua titularidade. Ao criar a consciência na mulher que elas são iguais aos homens, 

cria-se em paralelo um fenômeno social que desconstrói para elas tudo o que lhes 

foi ensinado e demonstrado ao longo da vida, como por exemplo as ideias de que 

são inferiores aos homens, menos inteligentes e menos capazes, gerando uma 

mudança na forma como a sociedade pensa. 

Como apontam Juliana Pina Mendonça e Diego Alvarino Britto, a globalização 

tem grande papel no empoderamento feminino, pois proporciona às mulheres 

facilidade de informação e torna mais difícil que sejam excluídas do mundo, 

percebendo então que não mais devem ser submissas e trazendo à tona a ideia da 

luta pela igualdade, dando voz ao maior número de mulheres possível 

(MENDONÇA, DIAS, 2011, p.5). 

Facilitar então às mulheres mecanismos de informação, como o acesso à 

internet, faz com que pessoas que antes não teriam esclarecimentos essenciais ao 

empoderamento feminino passarem a ter, criando na sociedade um maior 

conhecimento sobre os assuntos relacionados ao feminismo e ajudando as mulheres 

a compreenderem e aderirem à causa, desconstruindo para elas o conceito de que a 

mulher é mais frágil perante o homem. Gera então, efeitos que colaboram, além da 

redução da violência doméstica, a redução de qualquer tipo de violência contra a 

mulher e ainda a aumentar o número de denúncias referentes a estes crimes. 

Pode então desta forma esclarecer a importância da Lei Maria da Penha 

como ação afirmativa, visto que há a evidente contribuição para a redução da 
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desigualdade de gênero e para a efetivação dos princípios da liberdade e da 

igualdade para as mulheres. 

O caráter temporário necessário até mesmo à caracterização de uma ação 

como a afirmativa, dar-se-á a partir do momento em que os instrumentos e as 

politicas públicas trazidas pela lei Maria da Penha alcancem efetividade e 

consecução de maneira homogênea em todo território nacional, e consigam de fato 

alcançar o objetivo, pois só quando implementada como um todo, cessará sua 

necessidade.  

Apesar de ainda existir um longo caminho a ser percorrido, a da Lei 11.340/06 

para a prevenção da violência doméstica é uma importante vitória a ser considerada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no referencial teórico discutido e nos documentos analisados, pode 

se concluir que a igualdade de gênero prevista na Constituição Federal ainda não foi 

capaz de reverter a histórica lógica patriarcal que posiciona a mulher em um 

patamar social inferior e vulnerável, não sendo levada em consideração quando se 

trata do machismo na sociedade.  

Para o alcance de uma igualdade material entre homens e mulheres, 

respeitadas as condições diferenciadoras naturais, são necessárias ações 

afirmativas para balancear e reequilibrar a sociedade e, no caso específico em 

questão, a Lei Maria da Penha, introduz no ordenamento jurídico sanções para que 

se previna a violência pela diferença de gênero. 

Ao se falar nas medidas preventivas à violência de gênero, recorremos ao 

princípio da igualdade, que visa tratar os desiguais à medida de suas diferenças. 

Ligado diretamente ao princípio da igualdade, está o princípio da liberdade, pois só 

há que se falar na liberdade das mulheres quando sequer é lhes dada a opção de 

escolha, como por exemplo sobre qual caminho profissional seguir, se deseja se 

casar e ter filhos, quais locais frequentar, quem deve ser de seu círculo de 

amizades, quais roupas usar, questões que ficam a critério da sociedade patriarcal a 

partir do momento em que julgam a mulher por qualquer conduta que ela tenha. Há 

então a retrorientação do princípio da igualdade com o princípio da liberdade, visto 

que quanto mais obtivermos na sociedade a igualdade de gênero, maior será a 

liberdade das mulheres para guiar suas próprias vidas. 

Evidente afronta ocorre a este princípio, visto que as mulheres ainda são 

consideradas seres inferiores, não tem autonomia de escolha, pois perante a 

sociedade, quando deixam de “pertencer” ao pai, passam a “pertencer” ao marido, 

muitas vezes não sendo respeitada sua própria vontade.  

Não há que se falar em efetivação do princípio da liberdade quando se trata 

de uma sociedade em que uma mulher teme ser vítima de agressões físicas, 

emocionais e sexuais, não só quando está andando pelas ruas, que seria o 

fenômeno criminológico da violência comum, mas também quando estão dentro de 

seus lares, local onde deveriam ter paz e proteção. As mulheres são dia após dia 

impedidas de fazerem inúmeras atividades pelo simples fato de serem mulheres. 
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Da desigualdade enfrentada pelas mulheres, surgem constantes humilhações, 

como a ideia de fragilidade, incapacidade, de serem seres extremamente 

emocionais, exagerados, causando estigmas sociais muito difíceis de serem extintos 

pela coletividade, estigmas que geram diretamente diferenças salariais, a 

objetificação da mulher e na violência propriamente dita (física, sexual, psicológica, 

financeira, etc). 

Maria da Penha da Silva Fernandes, mulher brasileira que sofreu diversos 

tipos de violência durante anos de sua vida, todas cometidas pelo seu marido e em 

sua residência, teve seus direitos à liberdade, à igualdade, à integridade física e 

psicológica todos feridos por um homem violento. Como se não bastasse, sofreu 

também com a negligência do Estado com sua situação, tendo que recorrer à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos para conseguir a punição de seu 

agressor. Com a pressão da Comissão, foi elaborada pelo Estado a Lei 11.340/06, 

que foi nomeada como Lei Maria da Penha, em homenagem à mulher que tanto 

lutou por justiça. 

A Lei foi bastante clara no que diz respeito às formas de violência contra a 

mulher e nas mudanças nas legislações já existentes, como no Código Penal, no 

Código de Processo Penal e na Lei 9099/98 (Lei dos Juizados Especiais), corrigindo 

situações que pudesse desencadear impunidade. 

Conforme traçado no presente trabalho, a promulgação da Lei Maria da 

Penha e as medidas que foram implementadas para sua concretização são 

importante avanço para suprir a desigualdade de gênero, consideradas as 

diferenças existentes nos fenômenos criminológicos entre a violência doméstica e a 

violência presente na sociedade, que ataca0 qualquer pessoa independente do 

gênero. Entretanto, é possível constatar que o machismo e a desigualdade de 

gênero podem ser prejudiciais à sociedade, vitimando todos os dias milhares de 

mulheres, seja fisicamente, psicologicamente, financeiramente, entre outras formas 

de violência. 

Foi avaliado um panorama no sentido de como a Lei Maria da Penha em 

razão de sua alta popularidade no país, pode prevenir os casos de violência contra a 

mulher, trazendo mudanças sociais no sentido da diminuição da violência de gênero 

e de como as mulheres são vistas socialmente, no entanto, sua efetividade não se 

apresenta de maneira homogenia no território nacional. 
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Uma mudança necessária no que concerne a Lei Maria da Penha seria sua 

forma de efetivação, a uniformização em todo o território nacional e a maior 

informação da população a respeito da lei, pois, a partir do momento em que as 

partes que ainda não tem conhecimento do funcionamento da lei começam a 

conhece-la, aumentam as informações às autoridades deste tipo de infração e uma 

maior chance da confirmação dos princípios da igualdade e da liberdade, atingindo 

então seu objetivo como ação afirmativa. 

Considerando que onde houve a implementação eficaz da lei já obteve 

redução da violência de gênero, nestes locais há que se falar que foi atingido o 

objetivo da lei, aproximando as mulheres destas localidades à igualdade material 

objetivada pela Constituição. Uniformizar os resultados da Lei Maria da Penha é 

necessária à uniformização da igualdade em todo o território nacional. 

Com o espaço que as notícias sobre violência contra a mulher tem ganhado 

na mídia nacional, o aumento da instalação de redes de internet e com as diversas 

páginas em redes sociais tratando sobre o assunto, é possível e desejado que a 

violência contra a mulher seja reduzida em alguns anos. 

No entanto, ainda não há que se falar na temporariedade da lei sem sua 

uniformização, visto que só atingiu seu objetivo principal em algumas localidades, 

mesmo após quase 11 anos de promulgação, ou seja, só após tal uniformização da 

igualdade se deve colocar em cheque o limite da vigência da lei. Enquanto isso não 

ocorrer, as mulheres seguem lutando por uma sociedade mais justa, igualitária, 

feminista e pacífica.  
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