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RESUMO

A mulher, desde sempre, foi vista como o sexo frágil, devendo respeito e obediência a seus pais e
maridos. Com o surgimento dos movimentos feministas, buscou-se a igualdade de direitos e deveres
que no Brasil teve reconhecimento com a Constituição Federal de 1988. Entretanto, mesmo com o
reconhecimento destes direitos ainda existe um problema enraizado na sociedade brasileira, a
violência doméstica. O objetivo deste trabalho foi demostrar como a Omissão do Poder Público no
repasse dos recursos financeiros influenciaram na atuação das Delegacias Especializadas de
Atendimento às Mulheres gerando, consequentemente, a ineficácia das medidas protetivas previstas
na Lei nº. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, pela falta de capacitação dos
profissionais que atuam nestas delegacias e sua precária estrutura física. Foram utilizadas como
metodologia pesquisas bibliográficas e sites relacionados sobre o tema buscando compreender a
gravidade dos problemas enfrentados nas delegacias brasileiras destinadas às mulheres vítimas de
violência doméstica. A atenção do Poder Público é extremamente essencial para que promovam a
capacitação dos policiais para que as vítimas tenham o completo conhecimento dos seus direitos no
primeiro atendimento realizados nas Delegacias de Atendimento às Mulheres.

Palavras-chave: Delegacia. Lei Maria da Penha. Poder Público. Violência Doméstica.



ABSTRACT

The woman has always been seen as fragile sex, owing respect and obedience to her parents and
husband. With the emergence of feminist movements, sought equality of rights and duties that in
Brazil was recognized with the Federal Constitution of 1988. However, even with the recognition of
these rights is still a problem rooted in Brazilian society, domestic and family violence. The objective of
this work was to demonstrate how the omission of the Public Power in the transfer of financial
resources can influence the performance of the Specialized Police Station of Attendance to Woman
generating, consequently, the inefficacy of the protective measures provided by the Law nº.
11.340/2006, known as the Maria da Penha Law, due to the lack of capacity of the professionals
working in these police stations and their precarious physical structure. Bibliographical research and
related websites were used as a methodology to understand the seriousness of the problems faced in
Brazilian Police Station for Woman victims of domestic violence. The attention of the Public Power is
extremely essential so that they promote the capacity of the police so that the victims have the full
knowledge of their rights in the first attendance carried out in the Attendance to Woman Police Station.

Keywords: Police Station. Maria da Penha Low. Public Power. Domestic Violence.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho em questão abordará a omissão do Poder Público no repasse de

recursos financeiros as Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres

ocorrendo, assim, uma dificuldade no atendimento as vítimas de violência doméstica

pela falta de políticas públicas que invistam nas estruturas físicas das delegacias e a

capacitação profissionais que nelas trabalham.

De início será abordado como os movimentos feministas contribuíram para o

reconhecimento dos direitos das mulheres perante a sociedade e posteriormente na

Constituição Federal, citará como foi à mobilização para a promulgação da lei tema

deste trabalho, demonstrará o conceito a violência doméstica e suas formas. E,

ainda, mostrará como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e

entidades prestadores de serviços como saúde e segurança pública deverão agir

caso verificada uma situação envolvendo violência doméstica.

Após, demonstrará que as delegacias ao tomarem o conhecimento da

ocorrência de violência doméstica e o interesse da vítima em representar

criminalmente contra o agressor dará a ela a oportunidade de escolher quais

medidas protetivas entende ser mais adequada ao seu caso, demonstrando como é

sua aplicabilidade e quais serão os benefícios trazidos à vítima, decretando até a

prisão preventiva do agressor caso venha a descumprir algumas das medidas

previstas na Lei nº. 11.340/2006.

Por fim, apontará como as medidas protetivas irão interferir nas conquistas

dos movimentos feministas e como a falta de políticas públicas afetam na efetivação

da Lei Maria da Penha, utilizando como o exemplo o cotidiano das Delegacias

Especializadas de Atendimento às Mulheres em que por uma ausência de efetivo

policial e falta de capacitação dos policiais que já trabalham nestas delegacias

podem interferir na proteção dos direitos das vítimas.

Para o desenvolvimento do presente trabalho, pegou-se como exemplo as

estruturas físicas dos locais onde os policiais exercem o atendimento, pois as

vítimas por ausência de um local adequado para contarem suas histórias acabam

retraídas e com vergonha para buscarem ajuda, e a falta de capacitação dos

profissionais destas delegacias acabam por dificultar a efetividade da Lei nº.

11.340/2006.
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2 MOVIMENTOS FEMINISTAS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:

Ao acompanharmos a evolução das conquistas dos direitos das mulheres na

história podemos verificar que nos primórdios elas eram vistas como sinônimos de

fragilidade na sociedade, sendo consideradas como patrimônio privado de seus

maridos, devendo-lhes obediência nas relações domésticas e não possuindo livre

arbítrio, restringindo-se apenas aos afazeres domésticos e cuidado com os filhos.

Ao adentrarem no mercado de trabalho eram submetidas a jornadas

degradantes, dividindo seu tempo com os cuidados da casa e serviços com salário

inferiores ao que era recebido pelos homens. Assim, insatisfeitas com as condições

em que eram submetidas surgiram os movimentos feministas.

Menciona Diniz que:

É a partir das grandes revoluções que o feminismo incorpora seu cunho
reivindicatório e, unindo-se a alguns Partidos, ganha força de expressão.
Com a expansão do capitalismo e a Revolução Francesa surgem os
partidos de esquerda nos quais as mulheres conquistam espaço para as
suas manifestações. Os partidos precisavam de mais colaboradores e as
mulheres precisavam de um espaço para manifestar as suas reivindicações,
como por exemplo, o direito ao voto (2010, p.59).

Com o início dos movimentos feministas as mulheres começaram a lutar pelo

seu reconhecimento perante a sociedade, à concessão de direitos políticos,

igualdade de salários já que tinham a mesma jornada de trabalho dos homens e a

violência física, onde as vítimas mais frequentes eram as mulheres. Para elas a

maternidade deveria ser vista apenas como uma escolha, caso se torne um

empecilho no exercício de uma profissão, e não como uma obrigação (ALVES;

PITANGUY, 1991).

No Brasil, em 1975 foi fundado na Cidade de São Paulo o Movimento

Feminino pela Anistia e ao final desta década as organizações feministas foram se

espalhando para outros Estados com discussões em diversas áreas envolvendo a

problemática feminina (ALVEZ; PITANGUY, 1991), sendo uma delas a violência

doméstica.

Em 1985, o governo federal criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,

que se tornou, em determinado momento, um instrumento de mobilização das

mulheres por suas reivindicações. Dessa forma, elas conseguiram acompanhar o
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trabalho dos constituintes e debater, polemizando em torno de seus direitos, as

novas leis que estão sendo elaboradas (TELES, 1993).

Através do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher houve uma mobilização

“para uma atuação constante junto aos constituintes e, principalmente, às deputadas

constituintes, no sentido de incorporar à nova Carta pontos fundamentais dos

direitos das mulheres” (PINTO, 2003, p. 74).

Acrescentou, ainda, Pinto que este conselho começou a “promover uma

campanha nacional na televisão e por meio de outdoors com o slogan “Constituinte

para valer tem que ter direitos da mulher! ” (2003, p. 74).

Reunidas da cidade de Brasília estas mulheres entregaram uma Carta aos

Constituintes denominada como “Carta das Mulheres” com as reivindicações dos

movimentos feministas da época:

Eis que para nós, mulheres, reunidas num Encontro Nacional, no dia 26 de
agosto de 1986, queremos: I – Princípios Gerais: Para efetivação do
princípio de igualdade é fundamental que a futura Constituição Brasileira: 1
– Estabeleça preceito que revogue automaticamente todas as disposições
que impliquem em classificações discriminatórias; 2 – Determine que a
afronta ao princípio  de igualdade constituirá crime inafiançável; 3 – Acate,
sem reservas, as convenções e tratados internacionais de que o país é
signatário, no que diz respeito à eliminação de todos as formas de
discriminação; 4 – O reconhecimento da titularidade do direito de ação aos
movimentos sociais organizados, sindicatos, associações e entidades da
sociedade civil, na defesa dos interesses coletivos. Leis complementares e
demais normas deverão garantir a aplicabilidade desse princípio. (PORTAL
BRASIL, 1987 - 1988).

A Carta era dividida em duas partes, a primeira “defendia a justiça social, a

criação do Sistema Único de Saúde, o ensino público e gratuito em todos os níveis,

autonomia sindical, reforma agrária, reforma tributária, negociação da dívida externa,

entre outras propostas. Na segunda parte, o documento detalhava as demandas em

relação aos direitos da mulher no que ser referia a trabalho, saúde, direitos de

propriedade, sociedade conjugal, entre outros” (PINTO, 2003, p.75).

Conforme as requisições feministas foram incorporadas na Constituição

Federal de 1988 o artigo 5º, inciso I onde garantiram os mesmos direitos e

obrigações em relação a homens e mulheres perante a sociedade, à família e no

trabalho, transformando em um ser político e social aquela que era vista pela

sociedade como um “objeto”, vivendo em função de seus pais e maridos.

Mas também, pode-se notar que em alguns artigos da Carga Magna, tendo
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em vista a sobrecarga da mulher que faz duas jornadas de trabalho (casa e serviço),

foi garantido uma proteção e benefícios especiais as mulheres, como por exemplo, o

art. 201, §7º, inciso I e II, em que a aposentadoria por tempo de contribuição e

tempo de serviço foi estabelecido menor as mulheres ou art. 7º, inciso XX, que prevê

a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos

termos da lei (ALVIM; FERRAZ; LEISTER; 2014).

Entretanto, apesar de expresso da Constituição Federal a igualdade entre

gêneros, ainda havia uma diferença enraizada na sociedade brasileira onde no

interior dos lares as mulheres continuavam sendo agredidas e submissas.

Problemas estes que começaram a ser modificados por meio de uma mulher

chamada de Maria da Penha Maia Fernandes que cansada da impunidade recorreu

a convenções internacionais de proteção a mulher onde “em conjunto com o Centro

de Justiça pelo Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos

Direitos da Mulher (CLADEM) apresentou denúncia à Comissão Interamericana de

Diretos Humanos da OEA” (FERRAZ, 2014, p. 20).

E através da Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos a

violência contra a mulher caracterizou-se como uma violação aos direitos humanos,

posteriormente aclamados pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e

Erradicar a Violência Doméstica (DIAS, 2007).

Assim, o governo brasileiro impulsionado por movimentos contra a violência

doméstica editou um projeto de lei buscando mecanismos de proteção as mulheres

violentadas em seus lares, com tramitação de quase 02 anos no Congresso

Nacional e promulgada em 07 de agosto de 2006, como a Lei Ordinária nº.

11.340/2006 (FERRAZ, 2014).

2.1 Um pouco sobre a Lei nº. 11.340/2006:

Mesmo com todas as conquistas dos movimentos feministas que conseguiram

o tratamento igualitário entre homens e mulheres na Constituição Federal de 1988

ocorre, ainda, uma forte tendência por parte dos homens a tratarem suas esposas

de maneiras desrespeitosas e desiguais, resolvendo todos os problemas existentes

no âmbito familiar com violência, rebaixando a autoestima de suas esposas para se

tornarem superiores. Estas mulheres acabam sofrendo no silêncio de seus lares

agressões, deparando-se em uma espécie de “beco sem saída”, sem que haja uma
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maneira de se defender e sair desta situação constrangedora.

Antes da promulgação da Lei Maria da Penha a violência doméstica sofrida

pelas mulheres em seus lares não tinha muita atenção pela sociedade e até mesmo

pelo Poder Judiciário (DIAS, 2007). As discussões no âmbito familiar eram vistos

como uma coisa corriqueira, sendo assim ninguém inferia, realidade esta que

transformou-se depois do advento da Lei nº. 11.340/2006.

Diante disso, impulsionados pelo Art. 226, §8º da Constituição Federal e

atendendo as exigências da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação contra as Mulheres e à Convenção Interamericana para Prevenir,

Punir e Erradicar a Violência Doméstica contra as Mulheres um dos maiores triunfos

do direito brasileiro foi a Lei nº. 11.340/2006, denominada também como Lei Maria

da Penha (DIAS, 2007).

Esta lei é destinada a dar proteção para aquelas que se encontram no vínculo

conjugal em uma relação de inferioridade e vulnerabilidade, podendo, assim,

levantar a cabeça e tomar as devidas atitudes para se libertarem dos seus

agressores, tornando-se pessoas dignas de respeito e admiração. A Lei vem

fundamentada conforme o princípio da dignidade da pessoa humana onde a mulher

deverá ser preservada psicologicamente, fisicamente, moralmente e sexualmente

para ter uma condição de vida saudável.

O Estado deverá como legislador estabelecer as garantias e direitos

fundamentais e como administrador garantir a efetivação do que por ele foi

estabelecido assegurando a segurança, no âmbito público ou privado, destas

mulheres, oferendo políticas públicas de prevenção e ajudando no enfrentamento da

violência doméstica, assim, invertendo essa relação de superioridade estabelecida

socialmente, conforme art. 3º, §1º da Lei nº. 11.340/2006:

Art. 3º, §1º - O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os
direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e
familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Lei nº. 11.340/2006 é um símbolo de luta contra as agressões inseridas em

vínculos familiares e também está entre uma das três melhores legislações do

mundo que versam sobre a violência doméstica. A lei ficou conhecida como “Lei

Maria da Penha” diante do fato da cearense Maria da Penha Maia Fernandes ter
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lutado por 19 anos para ver a punição de seu marido que lhe causou danos físicos e

psicológicos, tentou matá-la por duas vezes, sendo que da primeira vez a deixou

paraplégica (DIAS, 2007).

A Lei Maria da Penha dispõe de meios para prevenir e coibir a violência

familiar, para que toda mulher tenha seus direitos assegurados independentemente

da classe social, raça, etnia, orientação sexual e entre outros como disposto no art.

2º desta lei.

Art. 2º - Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação
sexual, renda, cultura, nível de educação, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Os verbos prevenir e coibir são mencionados no art. 1º da Lei nº.

11.340/2006, caracterizando o primeiro verbo como uma antecipação de uma ação

do Estado antes da ocorrência da violência e o verbo coibir seria uma forma de

impedir que o agressor novamente pratique a violência e também para puni-lo com

medidas penais e extrapenais que envolvam o agressor, a vítima e familiares.

A partir da vigência desta lei os casos de violência doméstica estão proibidos

de serem processados e julgados nos Juizados Especiais Criminais onde versão

sobre questões a respeito de causas de menor potencial ofensivo, deslocando-se

sua competência para os Juizados Especializados de Violência Doméstica e

Familiar, sendo que nas comarcas onde não são instituídos estes Juizados serão

julgados nas Varas Criminais. Além disso, foi vedada a aplicação de pena

pecuniária, de cesta básica ou multas ao agressor e estipulando a prisão preventiva

no caso de descumprimento de alguma das medidas protetivas impostas.

Ao ser aplicado na sociedade os mandamentos previstos na Lei nº.

11.340/2006 verifica-se uma ineficácia por falta de Políticas Públicas adotadas pelo

Estado para o completo resguardo dos direitos das vítimas de violência doméstica. A

ineficácia das medidas protetivas afeta diretamente a todos os direitos sociais e

políticos adquiridos pelas mulheres através dos movimentos feministas desde a

década de 1970.

É papel do Estado, como também dos Munícipios, fornecer Políticas Públicas

para o cumprimento das medidas protetivas, como fornecer casas-abrigos e

programas assistenciais. A Lei seria perfeita e reduziria a violência doméstica se
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tudo que está prevista nela fosse executado, porém a realidade é outra e vê-se

muitas mulheres retornarem ao lar e ao convívio dos agressores por não terem os

seus direitos garantidos como previsto na Lei nº. 11.340/2006, continuando, assim, a

submeterem-se as violências de seus companheiros por completa omissão do

Estado.

Entretanto, antes de averiguarmos os problemas decorrentes pela falta de

políticas públicas e como ela afeta nas conquistas feministas devemos analisar o

conceito de violência doméstica e quais são as medidas protetivas aplicadas ao

agressor e a vítima.

2.2 Violência Doméstica

O conceito de violência doméstica começa a ser definido no artigo 5º, da Lei

nº. 11.340/2006 como sendo aquela praticada contra a mulher por qualquer ação ou

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou

psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, familiar ou

em qualquer relação íntima de afeto.

Conforme cita Misaka (2007, p.85, apud DIAS, 2007, p.40):

De qualquer modo, para se chegar ao conceito de violência doméstica é
necessária a conjugação dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha. Deter-
se somente no art. 5º é insuficiente, pois são vagas as expressões:
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero”, “âmbito de unidade
doméstica”, “âmbito da família” e “relação intima de afeto”. De outro lado,
apenas do art. 7º também não se retira o conceito legal de violência contra a
mulher. A solução é interpretar os arts. 5º e 7º, conjuntamente e então
extrair o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, a violência doméstica é o abuso físico, psicológico, sexual, patrimonial

ou moral empregado com a finalidade de impedir ou obrigar determinada pessoa,

geralmente a mulher, no âmbito familiar a fazer algo ou deixar de fazer que seja

contra a sua vontade, tentado estabelecer certa submissão de uma pessoa em

relação a outra. Ela pode ser realizada por xingamentos, agressões física,

humilhações, ridicularizações, privar dinheiro, proibição de receber visitas e entre

outras.

Os sinais que identificam a violência no âmbito familiar seria o excesso de

ciúmes, vigiar o tempo todo o que ela faz, controlando sempre o dinheiro ou não
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deixando ela arrumar um emprego ou simplesmente a impedindo de sair de casa.

A violência ocorre por meio de um ciclo que varia em três fases, na qual seria

a tensão, agressão e fazer as pazes (S.O.S. Ação mulher e família, acesso em: 01

set. 2016). Seria como círculo vicioso que vai se repetindo inúmeras vezes com

intervalos cada vez menores e com o aumento de explosões de agressividade.

A primeira fase deste ciclo é a tensão, onde o homem apresenta crises de

ciúmes, raiva, fazem insultos e ameaças. O agressor torna-se possessivo com

relação a sua esposa, esta acaba sempre procurando justificativa para as reações

raivosas de seu marido, até mesmo culpando-se em alguns casos. A mulher

precavida ao comportamento de seu marido, pois nesta fase gradativamente o

marido irá transformando suas atitudes e intensificando cada vez mais seu

comportamento raivoso (S.O.S. Ação mulher e família, acesso em: 01 set. 2016).

Já na segunda fase, a agressão, ocorre uma explosão de todas as raivas

acumuladas passando, assim, a agredir fisicamente e psicologicamente seu cônjuge

na maioria das vezes sem motivo, acrescenta-se ser uma fase de curto período onde

marcará mais a recordação da mulher do que ao seu marido (S.O.S. Ação mulher e

família, acesso em: 01 set. 2016).

A terceira e última fase é a de fazer as pazes, o marido geralmente lamenta-

se pelo que fez e promete que a violência não irá ocorrer novamente, acaba sempre

agradando sua esposa demonstrando mais calma e fingindo que nada aconteceu

(S.O.S. Ação mulher e família, acesso em: 01 set. 2016).

Porém, após a terceira fase, seria quase certo que os insultos e xingamentos

voltem a acontecer, assim repetindo periodicamente este ciclo da violência até certo

ponto em que a mulher encontra-se sem saída. Os principais motivos delas se

submeterem a isso seria que na maioria das vezes são ameaçadas de morte,

dependem financeiramente do marido não podendo se auto sustentar ou sustentar

seus filhos, acreditam que o agressor não irá mais machucá-la ou se arrependeu e,

ainda, pensa que seus filhos irão culpá-la da separação.

Assim, nunca se deve subestimar uma ameaça. Toda vez que uma mulher se

sentir desprotegida, notando alterações no comportamento de seu companheiro

deverá procurar ajuda e pedir proteção imediata, mesmo com todas as dificuldades

encontradas para efetivação das medidas protetivas.
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2.3 Formas De Violência Doméstica

Como já citado anteriormente a violência doméstica apresenta-se pelo

sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial e moral. O artigo 7º da Lei nº.

11.340/2006 define um rol exemplificativo como seria cada uma dessas formas de

violência.

O inciso I do artigo acima mencionado diz respeito a violência física

caracterizando qualquer ação ou omissão que cause lesões internas ou externas ao

corpo da mulher, ofendendo assim sua integridade física e saúde corporal e “ainda

que a agressão não deixe marcas aparentes, o uso da força física que ofenda o

corpo ou a saúde da mulher constitui vis corporalis” (DIAS, 2007, p. 46), podendo

ser caracterizado pelos crimes como lesão corporal exposto no art. 129 do Código

Penal ou vias de fato prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

Já o inciso II definiu a violência psicológica como a conduta do agente que

cause o cerceamento de liberdade da mulher, diminuído sua autoestima e causando

humilhação. Este tipo de violência prejudica na autodeterminação e desenvolvimento

feminino, causando fortes danos emocionais (ROQUE; TÁVORA; ALENCAR; 2016).

A violência sexual vem conceituada no art. 7, inciso III, da Lei nº. 11.340/2006

como sendo aquela em que a vítima é forçada a manter relações sexuais com o

agressor ou até mesmo com terceiros contra a sua vontade pelo uso da força,

chantagem ou intimidação. Podendo ser forçada a parar de tomar todas as

precauções contraceptivas, à gravidez ou a realizar o aborto, sendo privada de sua

liberdade sexual (CNJ, acesso em 01 set. 2016).

A penúltima forma de violência doméstica seria a patrimonial exposta no art.

7, inciso IV da Lei Maria da Penha onde será uma ação que cause dano, subtração

ou retenção a bens, documentos pessoais e objetos da mulher. Esta forma de

violência poderá ter tipificado no título que trata sobre os crimes patrimoniais no

Código Penal (ROQUE; TÁVORA; ALENCAR; 2016).

Assim, a última forma prevista no artigo 7º da Lei nº. 11.340/2006 em seu

inciso V seria a violência moral a qual se configura por toda ação ou omissão que

ofenda a honra da mulher, sendo como, por exemplo, os crimes de injúria, calúnia e

difamação previstos no Código Penal (CNJ, acesso em 01 set. 2016).
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2.4 Da Assistência a Mulher vítima de violência familiar

É papel do Estado a criação de políticas públicas para o oferecimento de

órgãos assistenciais as vítimas de violência doméstica e seus familiares voltados a

serviços especializados que servirão para orientação, reabilitação e capacitação

visando à reintegração social.

A Lei nº. 11.340/2006 estabelece diretrizes para integração entre os órgãos

públicos e entidades assistências para dar um melhor atendimento especializado

para aquelas que sofrem cotidianamente a violência doméstica e familiar. Trata-se

de uma união de esforços entre Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria

Pública juntamente com entidades prestadores de serviços na área de segurança,

educação, saúde e entre outros conforme art. 8º, inciso I da lei acima citada.

O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública são órgãos

imprescindíveis para que as mulheres tenham acesso à justiça quando se sentirem

menosprezadas visando buscar a punição de seus agressores. Por outro lado, as

entidades fornecedoras de serviços como saúde, educação, segurança trabalham a

cabeça feminina antes e após a ocorrência da violência para que ela consiga se

reintegrar socialmente e não se submeter mais as humilhações sofridas em seus

lares (ROQUE; TÁVORA; ALENCAR; 2016).

Cabe a União, Estados, Distrito Federal e Municípios a criação, no limite de

sua competência, de entidades assistenciais para atendimento das mulheres e seus

familiares, como dispõe o art. 35, da Lei Maria da Penha.

Art. 35 – A União, Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar
e promover, no limite das respectivas competências: I – centros de
atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos
dependentes em situação de violência doméstica e familiar; II – casas-
abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de
violência doméstica e familiar; III – delegacias, núcleos de defensoria
pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializado
no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar; IV –
programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e
familiar; V – centros de educação e de reabilitação para os agressores.

O primeiro atendimento a vítima começa nas Delegacias de Polícia Civil onde

os delegados assim que tomarem conhecimento de um delito lavrarão o Boletim de

Ocorrência e reduzirá a termo a representação da vítima ao agressor, devendo

informar a estas os benefícios e direitos concedidos pela Lei Maria da Penha, como
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na a possibilidade de adquirir um defensor público não só para tratar a respeito de

suas medidas protetivas de urgência como também dar orientação sobre guarda dos

filhos, partilha de bens e pensão alimentícia.

Trata-se de um procedimento administrativo realizado nas delegacias de

polícia civil que agiram na iminência ou na efetiva ocorrência da violência doméstica

familiar. No caso das vítimas manifestarem o seu direito de representação, nos

casos de ação pública condicionada a representação, o art. 11 da Lei nº.

11.340/2006 descreve que a polícia judiciária deverá garantir proteção policial a

vítima, comunicando o Ministério Público e o Poder Judiciário, encaminhamento da

ofendida ao hospital ou posto de Saúde e ao Instituto Médico Legal, fornecer

transporte a ofendida para deslocarem-se até os abrigos ou local seguro,

acompanhar a retirada de seus pertences de sua residência e informá-la de seus

direitos e serviços disponíveis fornecidos pela Lei (PINTO FILHO, 2014).

Após o recebimento das medidas protetivas o juiz deverá decidir, no prazo de

48 horas, sobre o deferimento das medidas protetivas, mesmo sem a oitiva do

agressor e do Ministério Público, e, ainda, encaminharem as vítimas a entidades de

assistência judiciária e equipe multidisciplinar.

Caberá à assistência judiciária assistir as vítimas de violência doméstica e

familiar, “mediante atendimento específico e humanizado, tanto na fase policial

quanto judicial” (CASTILHO, 2014, p. 208), basta que a vítima comprove a

“impossibilidade de efetuar o pagamento das custas judiciais em prejuízo de seu

sustento e de sua família, conforme os termos do art. 4º da Lei nº. 1.060/1950”

(CASTILHO, 2014, p. 208).

Em relação às equipes multidisciplinares, estas possuem a finalidade de

fazer o acompanhamento psicológico e social da ofendida e seus familiares dando

todos os suportes necessários para assim retomarem ao convívio familiar. Esclarece,

ainda, Trevisan que:

Essas equipes de atendimento multidisciplinar muito têm contribuído para o
impedimento de casos reiterados de violência ou do agravamento desses
na atualidade brasileira, contudo, há que esclarecer que nem sempre
podem desempenhar devidamente o papel que lhes foi destinado, ora por
motivos de falta de condições e recursos materiais necessários para
execução de atendimento, ora por falta de apoio do poder público, ou ainda,
por falta de profissionais habilitados (2014, p. 213).

As redes de atendimentos das vítimas de violência doméstica e familiar
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deverão ser compostas por agentes capacitados, para darem um apoio psicológico e

social intervindo na relação familiar entre a mulher e o agressor visando o

rompimento do ciclo da violência. Estes atendimentos visam ajudar as mulheres a

recuperarem sua autoestima e confiança na tomada de suas próprias decisões e

entender como lidar com a violência sofrida e, ainda, trabalharem os desejos das

mulheres que geralmente vem de classes sociais baixas sem nenhuma expectativa

de crescimento, utilizando-se de recursos limitados fornecidos pelo Estado .

As equipes multidisciplinares irão intervir nos processos “desenvolvendo um

total assessoramento técnico necessário por meio de laudos, orientação,

encaminhamento e prevenção voltados para a ofendida, o agressor e seus familiares

colaborando, assim, no andamento do processo judicial e proporcionando à vítima

resolução do problema criando as chances de uma solução mais efetiva para o

problema social” (TREVISAN, 2014, p. 215), sendo seu trabalho de suma

importância para a superação da violência doméstica nos lares.
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3 DAS MEDIDAS PROTETIVAS

A Lei nº. 11.340/2006 elenca um rol de medidas protetivas visando resguardar

os direitos a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica,

incidindo na ameaça de violação ou depois que a violência ocorre. As medidas

protetivas têm por finalidade garantir os direitos fundamentais expostos pela

Constituição Federal as mulheres e cumprir as imposições de tratados

internacionais.

Para garantir a eficácia das medidas protetivas deverá ocorrer um trabalho

conjunto das Delegacias de Polícia, o Juiz, Ministério Público e Entidades

Assistenciais.

Dias expressa que:

A autoridade policial deve tomar as providências legais cabíveis (art. 10) no
momento em que tiver conhecimento de episódio que configure violência
doméstica. Igual compromisso tem o Ministério Público de requerer a
aplicação ou a revisão das que já foram concedidas, para assegurar a
proteção à vítima (art. 18, III, art. 19 e §3º). Para agir o juiz necessita ser
provocado (2007, p. 78).

O primeiro passo a ser tomado é a iniciativa da mulher em requerer as

medidas protetivas apresentando-se a autoridade policial mais próxima, onde

escolherá dentre o rol de medidas expostos no art. 22 da Lei nº. 11.340/2006 aquela

que lhe apresentar a mais adequada. O juiz não ficará impedido de conceder outras

medidas, além das escolhidas para vítima, que entender conveniente desde que

demonstre os motivos que o convenceram a tomar tal decisão (DIAS, 2007).

Acrescenta Bastos que (2006, p.5, apud DIAS, 2007, p.79):

Também nas demandas cíveis intentadas pela vítima ou pelo Ministério
Público, que se originam situação de violência doméstica, o magistrado
pode determinar a adoção das providências necessárias à proteção da
vítima e dos integrantes da unidade familiar, principalmente quando existem
filhos menores.

O rol de medidas protetivas é exemplificativo e não possui caráter temporário,

pois com a perda de sua eficácia poderá ocorrer um risco para a vítima e familiares

devendo manter-se vigente até a decisão penal definitiva (DIAS, 2007). Salienta-se

que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal caberá à prisão
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preventiva do agressor caso descumpra a medida protetiva que lhe foi imposta,

conforme art. 20 da Lei nº. 11.340/2006 (ROQUE; TÁVORA; ALENCAR; 2016).

3.1 Das medidas que obrigam o agressor

As medidas protetivas que obrigam o agressor são medidas cautelares

aplicadas durante o inquérito policial até a fase judicial tem por finalidade a proteção

da vítima e de seus familiares de uma forma a romper o ciclo de violência doméstica

através da repressão do Estado. Além disso, as medidas protetivas terão por

objetivo trazer uma eficácia apuração dos fatos durante o Inquérito Policial e

assegurar uma futura pena ao agressor ao final de uma ação penal.

As espécies de medidas protetivas como já mencionado, é de um rol

exemplificativo que deverão ser concedidas pelo juiz, imediatamente, se for o caso,

podendo serem aplicadas em conjunto ou separadamente como disposto no caput,

do art. 22 da Lei nº. 11.340/2006, sendo estas:

Art. 22 – Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas
de urgência, entre outros: I – suspensão da posse ou restrição do porte de
armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n.
10.826, de 22 de dezembro de 2003; II – afastamento do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida; III – proibição de determinadas
condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e
das testemunhas, fixando o limite máximo de distância entre estes e o
agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV – restrição
ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de
atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V – prestação de alimentos
provisionais ou provisórios.

O inciso I menciona sobre a suspensão ou restrição do porte e posse de

armas de fogo quando houver a utilização da arma no contexto da violência

doméstica tornando-se esta um risco a incolumidade física da mulher. Esta espécie

de medida protetiva é restrição administrativa aplicada aos policiais, civis e militares,

que possuem a posse e o porte em decorrência da função pública, caracterizando a

suspensão como a total limitação a utilização da arma de fogo e a restrição a

limitação parcial a posse da arma.

Segundo Dias “dispondo o agressor da posse regular e autorização de uso, o
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desarmamento só pode ocorrer mediante solicitação da vítima, como medida

protetiva a ser enviada ao juízo (2007, p. 82) e, ainda, “deferido o pedido e excluído

o direito do agressor manter a posse da arma, ou sendo limitado o seu uso, deve-se

comunicar a quem procedeu ao registro e concedeu a licença: o Sistema Nacional

de Armas (SINARM) e a Polícia Federal” (2007, p. 82).

Nos casos de policiais na ativa o juiz deverá comunicar o órgão superior ao

policial sobre o deferimento da respectiva medida protetiva e determinar a limitação

a utilização da arma, sendo este órgão superior o responsável pelo cumprimento a

determinação legal, sob pena de responder pelo crime de prevaricação e de

desobediência (ROQUE; TÁVORA; ALENCAR, 2016).

Já o inciso II do art. 22 da Lei Maria da Penha determina o afastamento do

agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida no caso de após

ocorrer à denúncia das agressões e ameaças sofridas pela vítima a autoridade

policial o agressor continuar a viver com a vítima poderá ocorrer um grande risco a

integridade física e psicológica da mulher. Assim, a denúncia logo chegará ao

conhecimento do agressor e se após isso ainda conviverem na mesma residência

poderá acontecer uma intensificação das agressões.

Em suma, o afastamento do agressor do lar além da proteção a integridade

física e psíquica da vítima ocorrerá, também, um resguardo ao patrimônio onde por

muitas vezes o agressor retêm o dinheiro de sua esposa, quebra seus pertences e

até mesmo rasga seus documentos pessoais para mantê-la em seu poder.

O inciso III da lei acima mencionada cita três condutas proibidas ao agressor,

a alínea “a” menciona a vedação de aproximação da ofendida, seus familiares e das

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre este e o agressor. Tal

medida deverá ser adotado caso o agressor tente qualquer tipo de perseguição em

relação a vítima com a finalidade de coagi-la prejudicando assim o Inquérito Policial

e Ação Penal, conforme explana Belloque:

buscam evitar que o agressor persiga a vítima, seus familiares e as
testemunhas da causa penal, situação que evidentemente prejudica a
colheita da prova na causa penal e gera grave risco à pessoas que dela
participam ou que tem relação familiar com a ofendida (2011, p. 312).

Ainda, a fixação de um limite de distância poderá evitar qualquer tipo de

constrangimento público a vítima onde o agressor poderá ameaçá-la ou injuriá-la em

meio a outras pessoas causando-lhe vergonha e timidez, prejudicando a retomada
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da mulher a convivência social.

A alínea “b” diz respeito ao contato com a ofendida, seus familiares por

qualquer meio de comunicação, seja por telefone, mensagem eletrônica ou até

mesmo carta. E a última alínea deste artigo refere-se à proibição de frequentação de

determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da

ofendida onde permitirá a circulação da ofendida a lugares públicos sem que exista

qualquer tipo de receio.

Belloque elucida que:

Desse modo, a Lei Maria da Penha buscou proteger os espaços públicos
nos quais a mulher vítima de violência desenvolve sua individualidade: seu
local de estudo, de trabalho, de lazer, de culto religioso ou qualquer espaço
de convivência comunitária, espaços onde o juiz pode vedar a presença do
agressor para evitar humilhações e intimidações (2011, p. 312).

O inciso IV do art. 22 da Lei Maria da Penha prevê a restrição ou suspensão

aos dependentes menores, sendo que para a adoção desta medida protetiva deverá

ser ouvida a equipe multidisciplinar ou serviço similar para realizar uma análise do

contexto familiar da criança ou adolescente e o que a violência doméstica poderá

intervir no seu desenvolvimento psicológico.

Menciona Roque, Távora e Alencar que:

A restrição significa a imposição de limites às visitas, enquanto a suspensão
é a obstrução integral desse direito. Deve haver contraditório prévio,
concomitante ou posterior, a depender do contexto, com o parecer do órgão
técnico (2016, p. 947).

A adoção desta medida “se faz necessária quando há indícios de que o

agressor intimida a vítima, genitora, através de mau comportamento ou de ameaças

dirigidas ao filho do casal” (BELLOQUE, 2011, p. 313). A equipe multidisciplinar

deverá funcionar nos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra

Mulher, nos locais onde tiver, analisando cada caso concreto.

Esclarece Dias que “a recomendação para que seja ouvida equipe de

atendimento multidisciplinar bem revela a preocupação em preservar o vínculo de

convivência entre pais e filhos” (2007, p.86) e, ainda, acrescenta que tal medida

“preserva a integridade física da vítima e não impede a convivência do ofensor com

os filhos. Inclusive, a tendência é determinar que as visitas se realizem em ambiente

terapêutico, para que o juiz possa contar com a colaboração do técnico  que as
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acompanha para subsidiá-lo na hora de decidir o regime de visitações” (2007, p.86).

Para finalizar, o inciso V menciona a prestação de alimentos provisionais ou

provisórios que trata-se de uma medida de natureza cível quem tem resultado em

um processo criminal, a medida será aplicada quando a mulher não conseguir suprir

sua próprias necessidades levando sempre em consideração o binômio

necessidade/possibilidade (BELLOQUE, 2011).

Belloque explica que:

Nas relações domésticas e familiares em que a mulher mostra-se
economicamente dependente do agressor, o que ocorre com frequência
quando a opção adotada pelo casal é de que a mulher se dedique ao
cuidado do lar e da família, é comum o uso do poder econômico por parte
do agressor enquanto meio de intimidar a mulher em situações de violência.
O quadro se agrava quando a mulher, após a prática da violência,
permanece com a guarda dos filhos, sendo responsável pelo sustento da
vida cotidiana (2011, p.313).

A condição financeira é um dos principais motivos que levam a mulher a

permanecer sob o mesmo teto com o agressor. A vítima tem medo de sair da

residência por pensar que não conseguirá sozinha dar uma boa condição de vida

aos filhos, submetendo-se assim as humilhações e constrangimentos de seu

companheiro.

3.2 Decretação de prisão preventiva ao agressor

A prisão preventiva é de natureza cautelar e tem por finalidade a segregação

do indivíduo antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e

poderá ser decretada pelo Juiz a requerimento do Delegado de Polícia, Ministério

Público, do querelante ou do assistente.

Esta medida cautelar está prevista nos arts. 311 a 316 do Código de Processo

Penal e caberá quando não foi possível a aplicação das medidas cautelares diversas

da prisão descritas no art. 319 do CPP.  A prisão preventiva será decretada para

garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício

suficiente da autoria conforme art. 312 do CPP.

Admite-se a prisão preventiva nas seguintes hipóteses conforme dispõe o art.

313 do Código de Processo Penal:
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Art. 313 – Nos termos do art. 312 deste Código, será admitido a decretação
da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado
por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo
ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas
de urgência; IV – (Revogado pela Lei n. 12.403, de 4-5-2011.)

Embora a prisão preventiva seja uma medida regida pelo Código de Processo

Penal a Lei nº. 12.403/2011 alterou o art. 313 do referido Código prevendo a

hipótese desta prisão nos casos de violência doméstica, onde o Estado ficou mais

atento e inflexível a condutas de violências perante as mulheres, crianças,

adolescentes, idoso, enfermos ou pessoa com deficiência.

Mencionada Lavigne e Perlingeiro:

A prisão preventiva do agressor se revela, em muitos casos, a única medida
de alcance do Estado para garantir a integridade pessoal da mulher. Sem
prejuízo da necessidade de desenvolver e aprimorar a execução das
medidas protetivas, que devem manter-se como o primeiro instrumento ao
qual o Estado deve recorrer visando a proteção da mulher, parece
precipitado abrir mão da prerrogativa desta contenção mais gravosa, na
medida em que há casos em que tal medida materializa a proteção à
integridade pessoal da mulher, que não poderia ser assegurada através de
intervenção mais branda (2011, p. 300).

Segundo Nucci para a decretação de tal medida “o ideal seria a presença dos

requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da preventiva, mas somente se ela

se destinar a durar toda instrução. Quando não for o caso, voltada apenas para o

período em que se executa uma medida protetiva de urgência (como separação de

corpos), dispensam-se os elementos formais do art. 312 do CPP. Entretanto, finda tal

execução, deve-se liberar o indiciado ou réu” (2014, p.623).

3.3 Das Medidas Protetivas de urgência à ofendida

Além das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, a Lei nº.

11.340/2006 estabeleceu em seu art. 23 e 24 medidas protetivas, de natureza cível,

que visam atender as necessidades da ofendida com objetivo direto de assegurar os

seus direitos fundamentais e rompem com maior celeridade qualquer vinculo

existente entre o agressor e sua esposa.
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Expõe Heerdt que:

Ocorrendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima poderá
procurar a autoridade policial, a qual, dentre outras providências, deverá
(art. 11) garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de
imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; encaminhar a ofendida
ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; fornecer
transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro,
quando houver risco de vida; se necessário, acompanhar a ofendida para
assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do
domicílio familiar; e, por fim, informar à ofendida os direitos a ela conferidos
na Lei 11.340/2006 e os serviços disponíveis (2011, p. 316).

Com o registro da ocorrência a primeira pessoa legitimada para solicitação

das medidas protetivas em sede de tutela antecipada é a ofendida, cabe a ela a

escolha as medidas pelas quais entender a mais adequada a sua situação, mas

quando seu requerimento é encaminhado para o juiz este poderá, também, conceder

aquelas que entende como adequada.

O art. 23 enquadra as seguintes medidas protetivas de urgências à vítima: I)

encaminhar à ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de

proteção ou de atendimento; II) determinar a recondução da ofendida e a de seus

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; III) determinar

o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda

dos filhos e alimentos; IV) determinar separação de corpos.

A primeira medida protetiva prevista no art. 23 é o encaminhamento da

ofendida e de seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou

de atendimento, que se constitui de natureza cível e tal medida “dependerá da

estruturação local realizada pelo Poder Judiciário ou de organização da

comunidade, por meio de entidades não governamentais” (ROQUE; TÁVORA;

ALENCAR, 2016, p. 949).

Este tipo de medida protetiva traz à tona as dificuldades enfrentadas pelo

Poder Público na organização de estabelecimentos especializados no

enfrentamento da violência doméstica por falta de recursos e agentes capacitados

para atender as inúmeras demandas oriundas das relações domésticas.

Heerdt elucida que:

a rede de enfrentamento faz referência ao conjunto de ações e serviços de
diferentes setores (em especial, da assistência social, da justiça, da
segurança pública e da saúde), que visam à ampliação e à melhoria da
qualidade do atendimento; à identificação e ao encaminhamento adequado
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das mulheres em situação de violência; à integralidade e à humanização do
atendimento (2011, p. 319).

Através destas redes de enfrentamento serão organizados programas de

atendimento e suporte às mulheres vítimas de violência doméstica, onde lá elas

terão todo o apoio necessário para enfrentar as suas inseguranças, dificuldades e

será preparada para retornar a sociedade com a recuperação sua alto-estima.

Ainda, o inciso segundo e terceiro menciona a recondução da ofendida ao lar

após o afastamento do agressor e a recondução da ofendida do lar, sem prejuízo

dos direitos relativo a bens, guarda dos filhos e alimentos, sendo esta aplicada aos

casos onde a vítima teve de ser conduzida a lugares, como Casas- Abrigo, em

casos de risco de vida até que cesse o perigo e possam voltar aos seus lares.

A Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em situação de risco

e de Violência conceitua o abrigamento como sendo o “acolhimento provisório

destinados a mulheres em situação de violência (violência doméstica e familiar

contra a mulher, tráfico de mulheres, etc) que se encontrem sob ameaça e que

necessitem de proteção em ambiente acolhedor e seguro” (SENADO. LEG., 2011, p.

15).

Menciona, ainda, que o abrigamento “também inclui outras medidas de

acolhimento que podem constituir-se em programas e benefícios (benefício eventual

para os casos de vulnerabilidade temporária) que assegurem o bem-estar físico,

psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim como sua

segurança pessoais e familiar” (SENADO. LEG, 2011, p.15).

Expõe Roque, Távora e Alencar que:

As hipóteses de afastamento do lar da ofendida e de seus dependentes,
bem como da respectiva recondução àquele após cessada a situação de
risco de agressão são subsidiárias ao afastamento do próprio agressor.
Vale dizer, só no caso de impossibilidade de afastar o responsável pela
violência familiar é que serão escolhidas as medidas impostas à mulher
(2016, p. 949).

A última medida protetiva prevista do art. 23 da Lei nº. 11.343/2006 seria a

separação de corpos onde “o juiz poderá cumular a medida de separação de corpos

com a proibição de determinadas condutas pelo agressor, nos termos do art. 22, III,

da Lei nº. 11.340/2006, como proibição de aproximação da ofendida, de seus

familiares e das testemunhas, sendo fixado pelo juiz o limite de distância que deverá
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ser mantido pelo agressor, proibição de contato com a ofendida, seus familiares e

testemunhas por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar

determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da

ofendida” (HEERDT, 2011, p. 321).

Segundo Lima (2016, p. 955) “a medida protetiva em questão pode ser

utilizada não apenas a favor da mulher casada, mas também em benefício da

companheira que mantenha com um homem (ou outra mulher) uma união estável,

conceituada pelo art. 1723, caput, do Código Civil, como a convivência pública,

contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Vale-se ressaltar que a separação de corpos na esfera cível por ser vista

como uma medida cautelar sendo requerida pela vítima, comprovada a sua

necessidade, anterior a ação de separação judicial, conforme art. 1562 do Código

Civil. Diferente no que acontece no juízo criminal, o juiz poderá aplicar tal medida

protetiva sem que seja pleiteado pela vítima desde que entenda que necessário para

proteção patrimonial da ofendida (ROQUE; TÁVORA; ALENCAR, 2016).

Lembra-se, ainda, que Lei nº. 11.340/2006 não somente se preocupou com o

abuso a integridade física e psicológica da vítima, mas também a dilapidação do

patrimônio comum do casal adquirido durante a constância conjugal ou patrimônio

individual da mulher. Diante disso Heerdt diz:

A lei busca proteger o patrimônio comum do casal ou particular da vítima,
justamente quando esta se encontra em situação de iminente ou concreto
perigo por atos abusivos do agressor, garantindo que a mulher tenha plena
disponibilidade de seus bens e não sofre qualquer prejuízo ou restrição
indevida em razão da situação de violência doméstica e familiar (2011,
p.322).

Assim, foi inserido no art. 24 da lei acima mencionada um conjunto de

medidas visando resguardar judicialmente o patrimônio da vítima, que poderá ser

aplicada cumulativamente com as medidas que obrigam o agressor, sendo essas:

Art.24 – Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou
daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar,
liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: I – restituição de bens
indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; II – proibição
temporária para a celebração de atos e contratos de compra,  venda e
locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; III
– suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; IV –
prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e
danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar
contra a ofendida.
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Para Heerdt “as medidas protetivas de cunho patrimonial estão diretamente

ligadas à ideia de violência doméstica trazida pelo art. 7º, VI, o qual dispõe como

forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, 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 e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados

a satisfazer suas necessidades” (2011, p. 322).

A restrição de bens será aplicada nos crimes como o de furto a bens móveis

do patrimônio da ofendida onde o juiz poderá liminarmente determinar tal medida.

Explica Lima que o problema desta medida protetiva seria nos casos de comunhão

parcial de bens, pois “antes a natureza urgente da medida protetiva sob comento, é

evidente que não se admite uma fase de dilação probatória para comprovação da

propriedade dos bens. Logo, em situação de maior complexidade, o ideal é que o

juiz do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar adote o procedimento do

arrolamento, nomeando a mulher como depositária dos bens, até que a propriedade

dos bens seja dirimida no processo principal” (2016, p. 956-957).

A proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda

e locação de propriedade em comum (art. 24, II) refere-se a bens imóveis, sendo

que está medida poderá sempre ser reexaminada pelo judiciário (LIMA, 2016).

Já a suspensão de procurações conferidas pela ofendida ao agressor (art. 24,

II) tem relação com a “total confiança que as mulheres depositam em seus cônjuges

ou companheiros as leva a autorizá-los a tratar dos negócios da família. Para isso

concedem procurações muitas vezes com plenos poderes, o que passa a ter

liberdade de fazer o que quiser” (DIAS, 2007, p. 90). O que as mulheres não sabem

é que elas mesmas poderão revogar suas procurações, mas por falta de informação

e não conhecimento necessário para realização de tal ato seria mais viável solicitar

esta medida judicialmente nos autos de requerimento de medida protetiva

(OLIVEIRA, 2014).

Oliveira acrescenta que “é importante que tal ato tenha publicidade a fim de

não prejudicar terceiros, faz-se necessário também dar ciência imediata e

inequívoca da decisão ao próprio agressor, para que ele agindo de boa-fé não

cometa erros que acabe por prejudicar terceiros” (OLIVEIRA, 2014, p. 187).

Conclui-se necessário à suspensão de procurações para que os maridos
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consigam não desaparecer com o patrimônio adquirido pela sua esposa enquanto a

execução de outras medidas protetivas.

Todo dano tanto material como moral é passível de indenização, inclusive

aquele produzido no âmbito familiar.  A Lei nº. 11.340/2006 assegura o direito da

vítima ao recebimento de indenização pelas agressões sofridas, sendo esta

compensação nos autos de medida protetiva celebrando os princípios da celeridade

e economia processual (OLIVEIRA, 2014).   Assim, o art. 24, IV, estabelece como

medida protetiva à ofendida a prestação de caução provisória, mediante depósito

judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica

e familiar podendo a violência doméstica contra mulheres gerar efeitos tanto na

esfera criminal quanto na esfera cível. Por virtude da agressão, o agressor deverá

indenizar a vítima e esta para que garanta o pagamento deverá requerer como

medida protetiva um caução para posteriormente a vítima demanda-lo na área cível

(LIMA, 2016).
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4 DIFICULDADES DE EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

4.1 Do Surgimento das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres

A violência doméstica e familiar virou pauta dos movimentos feministas na

década de 80 onde se iniciou a criação de Centros de Atendimentos às Mulheres

visando dar apoio às vítimas com ajuda de psicólogos e advogados (TELES, 1993).

A partir de então começou uma forte luta das mulheres obrigando o Estado a

tomar atitudes para combater a violência doméstica, assim “em resposta às críticas

feministas sobre o atendimento policial às mulheres em situação de violência, Michel

Temer, o então Secretário de Segurança do Estado de São Paulo, apresentou ao

governador Montoro e ao movimento de mulheres a ideia de se criar uma delegacia

da mulher, a ser composta por policiais do sexo feminino e especializada em crimes

contra as mulheres”. (SANTOS, acesso em: 14 abr. 2017).

Diante a proposta de criação da delegacia da mulher, a primeira Delegacia

Especializada do Atendimento às Mulheres foi inaugurada no Estado de São Paulo,

na data de 06 de agosto de 1985 (TELES, 1993).

Teles menciona que através das Delegacias da Mulher:

Passou-se a dar ênfase à violência doméstica, encobertada há séculos no
nosso país sob o manto da sagrada família, que visa proteger a mulher e
oferecer o seu bem-estar. A atuação dessa delegacia passou a denunciar o
espaço doméstico como perigoso, à medida que é nele que se estabelece o
confronto subjetivo e cotidiano entre, de um lado, a imposição da disciplina
e, de outro, a resistência (TELES, 1993).

As ideias dos movimentos feministas espalharam-se por todo o Brasil e as

mulheres passaram a procurar às delegacias trazendo à tona a realidade obscura

ocorrida no interior dos lares, assim a violência que antes era considerada com algo

normal passou-se a ser repudiada (TELES, 1993).

Até então as mulheres que permaneciam caladas perderam o medo e

começaram a procurar ajuda das autoridades policias para denunciarem seus

companheiros e viram no Estado um suporte para vencerem as injustiças que

ocorria no interior dos seus lares (TELES, 1993).

Mas, a partir da década de 90 “as organizações não-governamentais

feministas desiludiram-se com as delegacias da mulher, devido às dificuldades de

diálogo com as delegadas e a falta de institucionalização da capacitação das
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policiais a partir de uma perspectiva de “gênero”, categoria que então se adotava

nos meios acadêmicos e nos movimentos de mulheres” (SANTOS, acesso em: 14

abr. 2017).

Desde a implementação das delegacias especializadas no Estado de São

Paulo e sua ampliação pelo Brasil, vê-se as irregularidades nos atendimentos as

mulheres onde nunca foi dada a atenção adequada pelo Estado para a capacitação

dos policiais. Apenas a implementação das delegacias não resolverá o problema da

violência doméstica devendo também fornecer recursos financeiros e cursos para a

capacitação dos policiais.

Ainda, por conta destas irregularidades no atendimento as vítimas de

violência doméstica acabam se retraindo em seus lares e não procuram um apoio

pelo desamparo dado a elas pelo Estado e aquelas que têm a coragem para efetuar

a denúncia das agressões sofridas acabam por não fazer isso, pois ao chegar ao

conhecimento do companheiro que sua esposa procurou a delegacia estes acabam

ficando mais agressivos do que antes e descontando ainda mais em suas mulheres.

As dificuldades para efetivação das medidas protetivas previstas na Lei nº.

11.340/2006 não devem ser um empecilho da força de vontade das mulheres de

lutarem por seus direitos, as vítimas de violência doméstica deveram exigir do

Estado que façam e forneçam cada vez mais recursos para garanti-los.

Deverá o Estado promover o empoderamento das mulheres e impedi-las de

permanecer caladas em seus lares, tornando-se cada fez mais efetivo os

mandamentos previstos na Lei Maria da Penha que, sem dúvida, na época de sua

edição foi uma importante conquista as mulheres, mas que no cenário atual vem

deixando a desejar por omissão do Poder Público na implementação de recursos

financeiros aos serviços de atendimento as mulheres.

4.2 Políticas Públicas e Atuação das Delegacias Especializadas do
Atendimento às Mulheres

Conceitua-se Política Pública como “programa ou quadro de ação

governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas

(coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do governo

para realizar algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar

um direito” (BUCCI, 2006, p.14, apud LEISTER, 2014, p.92). Ou seja, são ações do
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poder público visando o atendimento das necessidades econômicas e sociais da

população.

A partir do momento em que o Brasil ingressou-se na luta contra da violência

domésticas, com a finalidade de resguardar os direitos inerentes às mulheres, uma

das ações do Poder Público foi à criação da Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres que tem por objetivo “promover a igualdade entre homens e mulheres e

combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas de uma

sociedade patriarcal e excludente” (SPM, acesso em: 27 fev. 2017).

Com o apoio desta Secretaria foram criados os seguintes serviços

especializados em atendimento a mulher: Casa da Mulher Brasileira; Central de

atendimento à mulher – Ligue 180; Unidades Móveis de atendimento às mulheres;

Centros de Referência de Atendimento às mulheres; Delegacias Especializadas de

Atendimento às Mulheres – DEAM; Juizados de Violência Doméstica e Familiar

contra a Mulher; Promotoria Especializadas/Núcleos de Gênero do Ministério

Público; Serviços de Abrigamento; Serviços de Promoção de Autonomia Econômica

em situação de Violência; Serviço Especializados de Atendimento à Violência

Sexual; e, Centro de Atendimento às Mulheres nas regiões de fronteira seca (SPM,

acesso em: 28 fev. 2017).

Estes serviços acima mencionados tornaram-se de suma importância para

proteção das mulheres em situação de violência doméstica promovendo sua

proteção física e psicológica e auxiliando para o desenvolvimento de sua autonomia

e autoestima, entretanto alguns serviços como Casas-Abrigos, Delegacias

Especializadas de Atendimento às mulheres, Unidades Móveis de Atendimento as

mulheres não são de fácil acesso para mulheres residentes em locais menos

favorecidos, podendo ser encontrados principalmente nas grandes capitais o que

dificulta a efetivação da Lei Maria da Penha.

Ao fazer uma análise de como a falta de recursos financeiros influencia na

aplicação da Lei nº. 11.340/2006 pegaremos como parâmetro as Delegacias

Especializadas de Atendimento às mulheres em que, por exemplo, no Estado do

Paraná existem apenas 16 Delegacias destinadas ao atendimento das Mulheres

(Polícia Civil do Estado do Paraná, Acesso em: 04 mar. 2017), o que é muito pouco

considerando as demandas relacionadas à violência doméstica.

E, ainda, estas delegacias situam-se apenas nas grandes cidades e de médio

porte do Estado, como Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Jacarezinho e Umuarama,
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tomando por base o Estado do Paraná, onde as mulheres destas cidades poderão

ser atendidas com dignidade em casos de violência doméstica. Entretanto,

questionam-se em relação às mulheres das cidades interioranas, estas não

merecem um atendimento especializado?

A Lei nº. 11.340/2006 deverá abranger todas as mulheres independentemente

de cor, raça, etnia, idade ou religião devendo ter a mesma proteção pelo Estado

através da ampliação das Políticas Públicas as cidades menores.

Segundo Trevisan (2014, p. 214)

torna-se imprescindível que sejam criados mecanismos eficazes de
encaminhamentos e que lhes sejam oferecidos um atendimento que priorize
um caráter humanista e de qualidade, pois quanto mais profissionais
estiverem capacitados para realizar tal atendimento, melhores serão as
condições de oferecer uma atenção digna para as vítimas.

Para a implementação dos serviços de atendimento, faz-se necessário que a

União financie as Políticas Públicas no âmbito de sua competência, claro que com o

auxílio dos Estados e Municípios com vista a ampliar o atendimento e capacitar os

profissionais que atuam nas Delegacias de Atendimento Especializados às

Mulheres.

A Polícia Civil está vinculada ao Governo do Estado a qual faz parte e este

promoverá a estruturação e administração das delegacias realizando o repasse dos

recursos financeiros necessários para que ocorra uma melhora na estrutura física

das delegacias das mulheres.

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres juntamente com a

Secretaria Nacional de Segurança Público do Ministério Público elaboraram um

conjunto de Normas Técnicas de Padronização das Delegacias Especializadas de

Atendimento às Mulheres visando melhor o atendimento das vítimas nas delegacias

de polícia (Compromisso e Atitude, acesso em 27 fev. 2017).

Estas normas de padronização estabelecem como os policias e delegados

atuantes nas Delegacias da Mulher deverão comportar-se no momento do registro

da ocorrência em que deverão acolher as vítimas realizando a escuta-ativa de modo

que rompem com o silêncio (BRASILIA/DF, 2010).

As atividades realizadas nestas delegacias “têm caráter preventivo e

repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e

enquadramento legal, às quais devem ser pautadas no respeito aos direitos
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humanos e aos princípios do Estado Democrático de Direito” (BRASILIA/DF, 2010, p.

30).

Menciona, ainda, estas normas que o primeiro contato entre o policial e a

vítima é extremamente importante para a investigação e ao realizar o atendimento

deverão ter algumas posturas como:

Certificar de que a sala de espera comporta ambientes separados para a
vítima e para o (a) agressor(a); Acolher as mulheres em situação de
violência com atendimento humanizado, levando sempre em consideração a
palavra da mulher, em ambiente adequado, com sala reservada, para
manter a privacidade da mulher e do seu depoimento; Atender, sem
qualquer forma de preconceito ou discriminação, as mulheres,
independentemente de sua orientação sexual, incluindo também as
mulheres prostitutas, quando vítimas de violência de gênero; O atendimento
inicial e o acolhimento  devem ser feitos por uma equipe de policiais
qualificados profissionalmente, preferencialmente do sexo feminino, com
compreensão do fenômeno da violência de gênero; A equipe de policiais
responsáveis pelo atendimento e acolhimento das mulheres em situação de
violência deve conhecer as diretrizes e procedimentos da Delegacia
Especializada e possuir material de informação e de orientação para estas
mulheres (BRASILIA/DF, 2010, p. 37).

O problema para o cumprimento das posturas acimas mencionadas é que a

maioria das estruturas físicas das delegacias brasileiras está comprometida, não

possuindo lugares separados para que as vítimas contem as suas histórias e os

policiais não foram capacitados quando passaram a atuar nestas delegacias

especializadas.

Esclarece Barbosa e Foscarini que:

a autoridade policial necessita no mínimo de: estrutura material/física e de
pessoal, sendo os últimos profissionais qualificados e preparados para o
atendimento de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ocorre que,
infelizmente, o retrato que desenha no Brasil não está de acordo com o que
se espera e precisa para dar conta das demandas (2011, p. 261).

E nas cidades onde não há delegacias para as mulheres, estas serão

atendidas nas delegacias comuns onde existe um número ainda maior de demandas

para investigações, diversas da violência doméstica, com um número reduzido de

escrivães e delegados para a condução dos Inquéritos Policias, perdendo a

preferência os casos de violência doméstica.

Pode-se verificar que a Lei nº 11.340/2006 se preocupa com o primeiro

atendimento que será realizado pelas vítimas nas delegacias, por isso os artigos 11

e 12 desta lei elencam um rol de medidas que deveram ser tomadas pelas
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autoridades policiais a partir do momento em que a vítima resolve procurar ajuda,

sendo estas:

Art. 11 - No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, autoridade policial deverá, entre outras medidas: I – garantir
proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao
Ministério Público e ao Poder Judiciário; II – encaminhar a ofendida ao
hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; III – fornecer
transporte para ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro,
quando houver risco de vida; IV – se necessário, acompanhar a ofendida
para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou
domicílio familiar; V – informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta
Lei e os serviços disponíveis.

E, ainda:

Art. 12 - Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de
imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no
Código de Processo Penal: I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de
ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada; II - colher
todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas
circunstâncias; III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de
medidas protetivas de urgência; IV - determinar que se proceda ao exame
de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais
necessários; V - ouvir o agressor e as testemunhas; VI - ordenar a
identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes
criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de
outras ocorrências policiais contra ele; VII - remeter, no prazo legal, os autos
do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.

Esclarece Pinto Filho que “constatada a iminência ou prática de violência

doméstica e familiar, a autoridade policial, representando o Estado, tem a obrigação

positiva de proteção, as quais consistem em medidas administrativas, visando à

vida, saúde, à integridade física e moral da vítima e de seus dependentes. A

autoridade policial irá iniciar a aplicação da tutela aos ofendidos, cumprindo seu

dever prestacional” (2014, p. 122). E, ainda, em relação às medidas adotas pelas

delegacias esclarece Dias que:

A autoridade policial frente a um delito doméstico precisa adotar três
procedimentos: a) lavrar o boletim de ocorrência; b) tomar a termo a
representação (peça inicial do inquérito que deve permanecer na delegacia),
quando se trata de ação pública condicionada; e c) tomar a termo o pedido
de medidas protetivas formulado pela vítima, formando o expediente a ser
remetido a juízo (art. 12) (2007, p. 130).

Sendo que no momento da realização do primeiro atendimento a mulher,
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esclarece Pasinato que:

o profissional que faz o atendimento seja treinado para compreender as
especificidades da violência doméstica e familiar baseada no gênero, ou
seja, como resultado do exercício desigual de poder na relação entre
homens e mulheres, e as dificuldades que são enfrentadas pelas mulheres
no momento da denúncia. O profissional deve também ser treinado em
aspectos técnicos da elaboração de relatos circunstanciados sobre a
ocorrência, de forma que os juízes tenham informações sobre as quais
poderá fundamentar sua decisão de deferimento ou indeferimento da
medida (2011, p. 125).

Ao colocar em prática os mandamentos previstos na Lei nº. 11.340/2006 e

tentando cumprir o dever prestacional verifica-se a realidade das Delegacias de

Polícia em que muitas das hipóteses previstas no art. 11 não conseguiram ser

efetivadas pelas autoridades policiais, como por exemplo, o inciso IV em que

mencionada que a autoridade policial deverá acompanhar a ofendida para assegurar

a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou domicílio familiar.

Na realidade, pela ausência de efetivo policial e viaturas a autoridade não

procede sequer ao acompanhamento da vítima, após o registro da ocorrência tendo

ela em caso de risco iminente permanecer por certo período sem seus pertences.

Outro exemplo seria o inciso V, onde os policiais deverão informar a ofendida

sobre os seus direitos. Ao se fazer uma breve reflexão, como eles irão informar a

ofendida se, por ausência de capacitação desconhecem os direitos a elas inerentes,

será que iram saber comunicar que elas têm direito a serviços assistenciais e quais

destes serviços poderão ser elas encaminhadas, em que de acordo com Pinto Filho:

A autoridade policial terá o dever de informar a vítima sobre os seus direitos
e os desdobramentos dos procedimentos dessa lei, e, no âmbito do
judiciário, o direito a um advogado do Estado, quando for preciso, conforme
seu direito constitucional, e outras tutelas oferecidas pelo Estado, com o
intuito de que a autoridade policial dê maior esclarecimento à vítima (2014,
p. 126).

Não se podem culpar os policiais pelo desconhecimento as medidas previstas

na Lei, tendo em vista que isso ocorre por que o Poder Público não implementou

recursos que possam levar ao conhecimento dos policiais quais as medidas e

serviços que serão assegurados às vítimas após a comunicação do delito.

Explana Barbosa e Foscarini que:

ao lado da insuficiência – ou inexistência – de recursos físicos/estruturais e
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de quantidade de pessoal, compromete a qualidade da prestação dos
serviços, importando na privação de direitos das mulheres que vitimadas
pela violência doméstica, não raras vezes passam a ser também vítimas da
violência institucional. De outro lado, há o desafio de construirmos juntas e
juntos ações concretas, políticas públicas, programas capazes de alcançar
todos os espaços e esferas de enfrentamento da violência, fazendo com
que a prestação de serviço por parte dos profissionais da segurança pública
seja pautada pelos princípios de um modelo de segurança pública com
cidadania, competente, eficaz, coordenado e desenvolvido em conjunto com
a comunidade e demais serviços voltados para a construção de direitos
(2011, p. 262).

Conclui-se que esta falta de recursos financeiros e a desestruturação das

delegacias afetam diretamente os direitos das mulheres onde as medidas protetivas

previstas na Lei nº. 11.340/2006 tornam-se ineficazes por uma omissão do Poder

Publico na atuação tanto nas Delegacias Especializadas no Atendimento as

Mulheres quanto em outros serviços como nos Centros de Referência de

Atendimentos às mulheres.

Assim, logo após a ocorrência da violência doméstica as vítimas procuram as

Delegacias visando denunciar o crime e após isso se veem desamparadas por não

terem uma orientação correta das atitudes que deveriam ser tomadas e acabam

voltando ao convívio dos agressores por não ter, como por exemplo, uma Casa-

Abrigo para manter-se até passar a situação de risco.

Teoricamente a Lei Maria da Penha é totalmente eficiente para proteger a

integridade física e psicológica da mulher, entretanto ao se colocar em prática aquilo

que é previsto encontram-se inúmeras dificuldades para o cumprimento das medidas

protetivas de urgência.

Pinto Filho diz que:

A concretização da Lei Maria da Penha é complexa e os procedimentos
listados nos artigos requerem não só o cumprimento da Lei por parte das
autoridades, mas também exigem uma atuação positiva do Estado,
fornecendo estrutura para a norma gerar os efeitos desejados. Apesar da
necessidade conjunta de atuação das autoridades policiais e do Estado, a
polícia judiciária deverá agir conforme a determinação legal, e, em caso, de
omissão em algum dos procedimentos, a autoridade responsável deverá
sofrer punição cabível (2014, p. 138).

Mecanismos para combater a violência e resguardar a vítima depois de sua

ocorrência existem, entretanto pela falta de recursos financeiros, profissionais

especializados e as péssimas condições dos estabelecimentos onde se desenvolve

os atendimentos que acabam dificultando a efetivação da Lei Maria da Penha.
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Para resolução do problema deverá o Estado dar um maior incentivo

financeiro ampliando o número de Delegacias Especializadas para Atendimento às

Mulheres, promovendo um aumento no efetivo policial e a sua capacitação, pois de

nada adiantará um aumento de efetivo se estes não poderão proceder à orientação

das vítimas.

E ainda, dentro destas delegacias deverão ser preservados espaços para

fazerem o atendimento psicológico das vítimas e realizar o encaminhamento das

mulheres aos defensores públicos, para auxiliarem nas questões relativas ao

patrimônio do casal, pensão, guarda dos filhos e outros.

Somente conseguiremos vencer os problemas acimas mencionados se o

Estado direcionar cada vez mais a sua atenção às questões relativas à violência

doméstica e familiar, atendendo tanto as mulheres de classe alta como aquelas das

classes menos favorecidas, pois na sociedade desenvolvida em que vivemos ainda

existem homens que acreditam no exercício da sua dominância sobre a mulher e

esquecendo-se das igualdades de direitos e deveres, proteção à integridade física e

psicológica assegurada pela Constituição Federal e a Lei nº. 11340/2006.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisarmos as lutas das mulheres no passar dos tempos, verifica-se uma

constante busca pela ampliação de seus direitos, objetivando sempre o seu

reconhecimento perante a sociedade e principalmente em relação aos homens que

sempre exerceram sua dominância a esposas e filhas.

Assim, as mulheres cansadas de serem violentadas em seus lares, tanto

fisicamente como psicologicamente, buscaram soluções para os problemas da

violência doméstica e familiar cobrando dos governantes da época a igualdade de

direitos e proteção à integridade física e psicológica.

Foram realizadas denúncias a convenções internacionais por conta de uma

inércia do Estado na punição dos agressores e, assim, o governo brasileiro

apresentou um projeto de lei visando à proteção das vítimas de violência doméstica

posteriormente promulgada como a Lei nº. 11.340/2006, também conhecida como a

Lei Maria da Penha.

A Lei nº. 11.340/2006 está entre umas das melhores legislações do mundo

que versão sobre a violência contra a mulher, sendo que em seu teor apresentam-se

medidas que tem por objetivo coibir e prevenir a ocorrência de violência doméstica,

protegendo a integridade física, psicológica, patrimonial, sexual e moral.

Se fosse possível à aplicação concreta daquilo que está previsto na lei acima

mencionada conseguiremos vencer as brutalidades sofridas pelas mulheres.

Todavia, o problema da efetivação seria por conta da omissão do Poder Público de

promover políticas e ações ao combate da violência doméstica.

A maior dificuldade para a eficácia da Lei nº. 11340/2006 é pela falta de

recursos financeiros e uma ausência da capacitação dos profissionais que lidam com

as mulheres agredidas, como nas Delegacias Especializadas de Atendimento às

Mulheres onde os profissionais que trabalham nelas por não serem informados dos

direitos inerentes às mulheres não conseguem fazer um tratamento humanizado e

digno as quais elas realmente merecem.

Não é culpa dos policiais pelo desconhecimento de alguns pontos muitos

importantes da Lei Maria da Penha, mas sim do Estado que não fornece ações para

o aprendizado deles e, também, não oferece recursos financeiros para o

melhoramento da estrutura física das delegacias de polícias e ampliando estas para
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as cidades interioranas.

Conclui-se para a resolução do problema seria um maior investimento

financeiro por parte do Estado tanto nas Delegacias de Polícia, como em outros

locais que realizam o atendimento as mulheres, aumento o número de funcionários e

promovendo sua capacitação, porque a lei em si é eficaz, mas ao se colocar em

prática aquilo que nela está previsto encontramos dificuldades para garantia e

proteção das mulheres.
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