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RESUMO 
 

 

A violência contra a mulher é uma prática recorrente na sociedade brasileira, que vem 
se perpetuando ao longo da história. Tem como um dos principais motivos a 
interpretação dos papéis de gênero, fortemente influenciada pelo patriarcalismo e 
machismo, que se materializaram no seio dessa sociedade, reproduzindo práticas 
sociais que tornam a violência contra a mulher um problema histórico-social. O Brasil 
tem enfrentado dificuldades no combate a esse tipo de violência, pois o seu 
entendimento ainda é complexo e perpassado por preconceitos socialmente 
construídos, respaldados pela subalternização da mulher na sociedade e pelos papéis 
a ela atribuídos, embora estes venham se modificando ao longo dos anos. Questões 
como essas, sobre os papéis femininos e masculinos na sociedade brasileira, e as 
relações de poder e dominação que perpassam as relações de gênero e se expressam 
através da violência, precisam ser investigadas com o objetivo de se entender os 
valores construídos em nossa sociedade e a perpetuação da violência contra a mulher. 
Este trabalho utiliza a metodologia quantitativa fazendo uma análise sobre a violência 
contra a mulher, relatando o momento em que houve a necessidade da criação da Lei 
Nº 11.340 de agosto de 2006 até o ano de 2016; as conquistas adquiridas em face das 
lutas traças em oposição à violência que a mulher vem sofrendo até os dias atuais, 
com um olhar sobre o contexto histórico da criação da lei, assim como a aplicabilidade 
da Lei Nº 11.340/06 e suas medidas protetivas de urgência na cidade de São Luís-MA. 
 

Palavras-chaves: violência – mulher – Lei Maria da Penha – medidas protetivas  
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ABSTRACT 
 

 
 
Violence against women and a recurrent practice in Brazilian society, which has been 
perpetuating throughout history. It has as one of the main credits, an interpretation of 
gender roles, strongly influenced by patriarchy and machismo, which materialized within 
the society, reproducing social practices that make violence against women a historical-
social problem. Brazil has faced difficulties without combating this type of violence, 
because its understanding is still complex and permeated by socially constructed 
prejudices, backed by the subalternization of women in society and by the roles 
assigned to it, although these have been changing over the years .Issues such as 
these, on the roles of women and men in Brazilian society, and as relations of power 
and domination that perpass as gender relations and express themselves through 
violence, it is necessary to research in order to understand the values constructed in 
our society and perpetuation of violence against a woman.This paper analyzes violence 
against women, reporting the moment when there was a need to create Law n° 11.340 
from August 2006 until 2016; as achievements acquired in the face of the moth 
struggles in opposition to the violence that the woman has been suffering until the 
present day, with a look at the historical context of the creation of the law, as well as an 
application of the Law No. 11.340/06 and its measures security measures in the city of 
São Luís-MA. 

 

Keywords: violence - woman - law maria da penha - protective measures 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

 

O presente trabalho faz uma análise sobre a violência contra a mulher, relatando 

o momento em que houve a necessidade da criação da Lei Nº 11.340 de agosto de 

2006 até o não de 2016; as conquistas adquiridas em face das lutas traças em 

oposição à violência que a mulher vem sofrendo, assim como a aplicabilidade de suas 

medidas protetivas de urgência. 

A partir dessa discussão conhecer a violência de gênero com base no conceito 

histórico retratadas por agressões por parte dos homens contra as mulheres, em que o 

homem exerce a sua força e virilidade sobrepujando esta condição ao sexo oposto, 

evidenciando características históricas de uma sociedade em que prepondera o 

modelo familiar patriarcal e todo um conjunto de normas impostas por este modelo. 

Nesta ótica, a mulher como alvo de uma sociedade patriarcal vem, ao longo da 

história, lutando contra este padrão que a coloca em uma posição de inferioridade, 

buscando igualdade de capacitação, equiparação financeira, reconhecimento de um 

papel de destaque na sociedade brasileira. E esta luta, ainda hoje, é travada dia após 

dia em que a mulher tem sido vítima dentro do seu próprio lar. 

As sociólogas da UnB Lourdes Bandeira e Ana Liési Thurler fazem uma análise 

muito pertinente com o tema A vulnerabilidade da mulher à Violência doméstica: 

aspectos históricos e sociológicos em que relatam a presença patriarcal um sistema de 

em que as relações são estruturadas por um sistema de autoridade e dominação nas 

relações sociais entre homem e mulher. 

Como é sabido, é reflexo de uma sociedade que se desenvolveu nesse modelo 

de Homem-Pai como chefe maior da família. Este modelo histórico simbólico e 

repressor tem sido em décadas combatido pelos movimentos feministas. 

Ao longo do tempo, esse modelo de sociedade teve consequências que, para as 

mulheres, trouxe uma série de retaliações, que para entender o conceito de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, precisamos compreender a lei. Ou seja, violência 

doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer das ações ou omissão 

baseada no gênero, praticada no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de relação 

íntima de afeto, independentemente dela se tratar de violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial ou moral e independente de coabitação. 
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A criação da Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida por Lei Maria da Penha 

é um marco na história do Brasil e representa uma proteção da mulher sem 

precedentes, entretanto no contexto atual ainda é preciso enfrentar diversos desafios 

para que a Lei possa ser utilizada de forma mais eficiente.  

Trazer as questões aqui pontuadas ao debate é de suma importância para 

romper com o modelo que permeia as relações dos sujeitos na atualidade. Os 

problemas decorrentes da discriminação trazem danos ao pleno exercício dos direitos 

e liberdades fundamentais que são pregados no artigo 5º da Constituição Federal e 

este deve ser um tema abordado como questão de justiça, que precisa do 

desenvolvimento de um novo conceito social de valores que permitam romper com 

essas contradições. 

Assim, este trabalho tem o escopo de discutir sobre de que forma a Lei 

nº11.340/2006 ao longo de onze anos após sua promulgação vem amparando essas 

mulheres que vivenciam a violência doméstica ainda hoje, com o intuito de proteger 

essas mulheres na busca da igualdade em seus direitos.  

Tem a pretensão de compreender de que forma o referido instrumento legal 

pode ser utilizado para salvar vidas, promover a justiça, a cidadania e dignidade 

humana. E, finalmente, evidenciar os desafios ainda não superados, debatendo o 

potencial da norma como meio para o empoderamento e emancipação dos sujeitos e a 

promoção da justiça social. O questionamento é feito a partir de um primeiro olhar, de 

que forma a Lei nº 11.340/06 e suas medidas de proteção são aplicadas na realidade 

da mulher vítima de violência doméstica nos dias de hoje em São Luís – MA. 
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2 MULHER, A SOCIEDADE E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
   

2.1 A sociedade e as lutas das mulheres ao longo da história 

 

Apesar de toda a evolução da humanidade ao longa de sua história, 

percebemos que o comportamento do homem ainda carrega em sua trajetória uma 

bagagem de todo seu machismo, patriarcalismo que traz ao homem uma posição de 

vantagens. 

A sociedade por sua vez, expõem esse comportamento, quando em vários 

discursos em relação às mulheres vítimas de agressão tem comentários do tipo: “a 

culpa é dela”, “algo ela fez para merecer tal agressão”, “ela sabe o porquê de estar 

apanhando”, a clássica “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, “mulher 

gosta de apanhar”, “tapa de amor, não dói”, quando tratamos os problemas dessas 

mulheres acusando a vítima de ser a culpada, possivelmente é causado pela falta de 

compreensão, por uma reprodução de comportamento, por engano gerado por essa 

situação em que o agressor é o pai dos seus filhos, o homem que mantem o sustento 

do lar, pelo medo, pela vergonha. 

Para Dias 2007, p.47 

 

A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a violência, o que impõem a 
necessidade de se tomar consciência de que a culpa é de todos nós. O 
fundamento é cultural e decorre da desigualdade no exercício do poder e que 
leva a uma relação de dominante e dominado. Essas posturas acabam sendo 

referendadas pelo Estado. 
 

Quando Maria Berenice Dias em 2007 afirmou que a sociedade era a 

mantenedora deste comportamento e que o Estado ratificava, há um sentimento de 

impacto e de culpa até, com isso, podemos observar que ao longo das lutas travadas 

por essa afirmação da mulher, pelo fim da violência contra um grupo vulnerável, temos 

frutos positivos sim. Em 2017, leis foram sancionadas, políticas públicas regem a 

integridade dessas mulheres. 

Faremos uma breve análise histórica do Brasil para acompanhar essa evolução 

da sociedade e das conquistas das lutas sobre violência contra a mulher e o 

surgimento da Lei 11.340/2006.  
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A década de 70, no Brasil, foi marcada por lutas contra a violência à mulher 

ganhando notoriedade, pois os casos eram tratados de forma isoladas. Ao longo 

dessas lutas em 1975 foi instituído como o Ano Internacional da Mulher. 

 Após ganhar essa notoriedade, a década de 80 foi intitulada como a 

Década da Mulher, a partir daí em 1985, Governo Franco Montoro, é iniciado o projeto 

de Delegacias Especializadas em Defesa da Mulher, São Paulo foi o primeiro estado a 

receber essa delegacia. 

Presidente da República, Sarney, em 1985, fundou o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM), que fez a mulher ganhar espaço e notoriedade no meio 

político. Neste período, o clamor feminista por igualdade e direitos reconhecidos estava 

a todo vapor, momento em que o movimento intitulado como “lobby do batom”, que por 

meio de suas ações fez com que a maior parte das demandas feministas fosse incluída 

na nova Constituição de 1988. 

Em 26 de setembro de 1995 é sancionada a lei n°9.099/95 que regulava a 

violência doméstica no Brasil e que permitiam o sentimento de impunidade e ineficácia 

do poder judiciário com este crime. 

A criação de Juizados Especiais para o julgamento de delitos menores foi 

determinada pela Constituição Federal. A Lei dos Juizados Especiais veio dar 

efetividade ao comando constitucional e significou verdadeira revolução no sistema 

processual penal brasileiro. 

A criação de medidas despenalizadoras, a adoção de um rito sumaríssimo, a 

possibilidade de aplicação de pena mesmo antes do oferecimento da acusação e sem 

discussão da culpabilidade, agilizaram o julgamento de crimes considerados de menor 

potencial ofensivo. Com isso a Justiça desafogou-se, ganhou celeridade e diminuiu a 

ocorrência de prescrição, emprestando maior credibilidade ao Poder Judiciário. 

No entanto, ao condicionar a representação as lesões corporais leves e as 

lesões culposas, omitiu-se o Estado de sua obrigação de punir transmitindo à vítima a 

iniciativa de buscar a penação de seu agressor, segundo critério subjetivo de 

conveniência.  

Em 2002, avanços aconteceram, em março as peticionárias solicitaram a 

realização de uma audiência de seguimento na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos/Organização dos Estados Americanos - CIDH/OEA. E apenas após essa 

audiência.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
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A deputada Jandira Feghali, relatora do projeto de Lei 4.559/2004, realizou 

audiências públicas em vários Estados e apresentou substitutivos. Novas alterações 

foram levadas a efeito pelo Senado Federal (PLC 37/2006). A Lei 11.340, sancionada 

pelo Presidente da república em 7 de agosto de 2006, está em vigor desde 22 de 

setembro de 2006.  

 

2.2 Considerações sobre a violência de gênero  

 

A violência é todo comportamento consciente que cause lesões de toda a 

natureza, seja ela, física e/ou psicológica. É a ação de forma agressiva com utilização 

de força opondo-se à vontade do outro indivíduo. 

Para Viela (1977 apud AZEVEDO, 1985, p. 19): 

 Violência é toda iniciativa que procura exercer coação sobre a liberdade de 
alguém, que tenta impedir-lhe a liberdade de reflexão, de julgamento, 
dedicação e que, termina por rebaixar alguém a nível de meio ou instrumento 
num projeto, que a absorve e engloba, sem trata-lo como parceiro livre e igual. 
A violência é uma tentativa de diminuir alguém, de constranger alguém a 
renegar-se a si mesmo, a resignar-se à situação que lhe é proposta, a 
renunciar a toda a luta, abdicar de si. 

 

A palavra violência tem raiz etimológica do latim violentia, que significa 

“veemência, impulsividade”, também se relaciona com a palavra violação. 

Podemos observar que é o comportamento violento do ser humano tem origem 

em temos remotos na sociedade.  

Para Porto, 2007,27: 

A violência é uma constante na natureza humana. Desde a aurora do homem 
e, possivelmente, até o crepúsculo da civilização, este triste atributo parece 
acompanhar passo a passo a humanidade, como a lembrar, a cada ato em que 
reemerge no cotidiano, nossa paradoxal condição, tão selvagem quanto 
humana. 

 

Ao fazermos uma análise sobre violência de forma genérica, podemos 

compreender suas peculiaridades e compreender mais sobre sua diversidade, neste 

caso vamos aprofundar na violência de gênero, a qual tem este trabalho seu foco. A 

violência de gênero é aquela praticada por um sexo sobre o sexo oposto. A violência 

em que costumeiramente a mulher é vítima da violência praticada por um homem. 
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3. TIPOS DE VIOLÊNCIA 

 

3.1 Violência Física 

 

Toda e qualquer ação que agrida a integridade do corpo e/ou saúde da vítima é 

considerada violência física. Podemos observar om uso da força nessa ocasião em 

que o autor, na maioria das vezes maior e mais forte, para de forma intencional, 

utilizando-se de armas ou não, causar lesão à vítima.  

São inúmeras as formas que a vítima pode ser agredida, como exemplo 

podemos citar socos, empurrões, chutes, tapas, estrangulamento evoluindo para 

queimaduras, cortes, utilização de objetos para causar traumas, coagi-la a tomar 

medicamentos desnecessários, outras substancias, drogas, álcool. 

Para Santos, 2016, a violência física se apresenta de forma cíclica, que é 

denominado de “Ciclo de Espiral Ascendente de Violência”, em que é marcado por três 

estágios ou fases diferentes: a fase de tensão, a fase da explosão e a fase da lua-de-

mel. 

Podemos observar que estas fases são percebidas em boa parte do cotidiano 

das vítimas de violência doméstica. A fase de tensão é sutil, porém não imperceptível, 

pois são ações como o tom da voz, na comunicação, com insinuações e ataques em 

suas falas.  

Já na fase da explosão, é o momento do ápice da agressividade, em que há 

reações desproporcionais e com toda ira acumulada. Momento em que as agressões 

físicas de fato ocorrem. 

A última fase para que o ciclo se repita é a fase de lua-de-mel, este é o 

momento posterior às agressões anteriores, em que o autor manipulará afetivamente a 

vítima, utilizando-se de promessas, presentes como pedido de desculpas pelo ato 

praticado. É importante ressaltar que por se tratar de um ciclo, os fatos provavelmente 

se repetirão após a fase de lua-de-mel com intensidade e agressividade cada vez 

maior 
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3.2 Violência Psicológica 

 

Esta violência não deixa marcas no corpo, entretanto tem efeitos tão ou mais 

devastadores quanto as dores físicas, para Santos, 2016: a violência psicológica é toda 

ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao 

desenvolvimento da pessoa.  

Para identificar este tipo de violência é preciso observar situações em que a 

vítima é humilhada, insultada, o autor se utiliza de chantagem como meio de agressão, 

a vítima é obrigada a se afastar de familiares e amigos. 

LMP, Art 7, II 

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

 

O opressor constantemente manipula afetivamente, por isso entendemos se 

tratar da mais difícil relação entre opressor versus oprimido, a vítima ligada 

emocionalmente ao autor. Atos de omissão a cuidados e proteção contra agravos 

evitáveis como situação de perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene, privar a 

liberdade do outro, crítica ao desempenho sexual.  

A mulher, por vezes, é impedida de estudar, exercer alguma atividade 

profissional ou gerenciar seu dinheiro, a cuidar da sua aparência. Há o entendimento 

de se tratar do assédio moral por parte do agressor em humilhar, manipular e este 

exercício de controle sobre a vítima. 

 

3.3 Violência Moral 
 
 

A violência moral ocorre quando a vítima sofre com a conduta que configure os 

crimes contra a honra, que são eles a calúnia, difamação ou injúria.   

A calúnia acontece quando a vítima é falsamente acusada de cometer crime que 

a mesma não praticou.  

A difamação ocorre quando o autor macula a imagem da mulher sendo 

atribuídos fatos a mesma, denegrindo sua reputação. 
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Temos a injúria quando o agressor ofende a dignidade da mulher. Este fato vem 

sendo observado com mais frequência em redes sociais, onde o agressor acredita 

estar protegido em um espaço virtual, no qual a lei não irá ser posta em prática. 

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

difamação ou injúria, segundo o art 7º, V, LPM. 

 

3.4 Violência Sexual 
  

A prática sexual do casal é um ato consensual, recíproco, em que os dois estão 

dispostos e o que estiver fora desta esfera compreende-se que estamos diante de uma 

violência. Na violência sexual, inclui qualquer ação cometida para forçar a vítima a ter 

relações sexuais, presenciar práticas sexuais contra a vontade ou até mesmo se 

prostituir, por meio coerção, intimidação psicológica, força física. 

LMP, Art 7, III. 

 

Art.7 III - 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; 
 

3.5 Violência Patrimonial 

 

A violência patrimonial, econômica, financeira é constatada quando o agressor 

se apropria, subtrai todo ou parte, destrói, os bens da vítima, seus documentos, 

dinheiro, joias, roupas, automóveis, residência, e até mesmo animais de estimação, 

materiais de trabalho.  

LMP, Art 7, IV, 

IV - 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; 

O ato de deixar de cumprir suas obrigações como deixar de pagar pensão 

alimentícia ou deixar de prover a família também se caracteriza como a violência 

patrimonial. 
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4. A LEI Nº 11.340/2006 – “LEI MARIA DA PENHA” 

 

4.1. Por que Lei Maria da Penha? 

 

 A mulher que simbolizou a luta contra a violência doméstica é chamada de 

Maria da Penha graduada em Farmácia e Bioquímica em 1966, Universidade Federal 

do Ceará, esta foi a primeira turma na época. Ela conheceu o homem que, seria seu 

marido quando cursava pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP).  

Marco Viveros, colombiano, no início do casamento, era um homem cavalheiro, 

agradável, nem por um momento transpareceu agressividade, segundo Maria da 

Penha, tudo mudou com o sucesso profissional dele e o fim do seu processo de 

naturalização. 

Em maio de 1983 durante a noite foi o marco das primeiras agressões e não 

poderia ser de uma forma mais cruel, pois o Marcos tentaria contra a vida da sua 

esposa, simulando um assalto, teria dado um tiro de espingarda nela. Na época 

Marcos teria dito que assaltantes teriam sido os autores do disparo.   

Maria da Penha voltou para sua casa após tratamento hospitalar e algumas 

cirurgias. No seu retorno ao lar, mais uma vez seu companheiro tentou contra a vida: 

como estava debilitada e com necessidade de auxílio Marcos tentou eletrocutá-la 

durante o banho. 

Após o ocorrido ficou comprovado que Marcos Viveros era o autor de dos fatos 

que vitimaram a Maria da Penha deixando-a em uma cadeira de rodas e correndo risco 

de morte ao seu lado. Com o conhecimento dos fatos, Maria da Penha conseguiu 

proteção por meio de uma ordem judicial para que pudesse sair de casa sem perder 

seus direitos, não configurando assim abandono de lar e outra medida com relação a 

guarda de suas duas filhas.  

É dado início a uma grande luta contra a violência doméstica a partir da força 

desta mulher que, mesmo com toda a dificuldade e limitações físicas provocadas por 

seu marido não deixou que tantas outras “marias” sucumbissem nas mãos de seus 

companheiros. 

Tais fatos ocorreram em Fortaleza – CE. Em 1983 começaram as investigações, 

entretanto a denúncia fora oferecida em uma ano e três meses depois, em setembro 

de 1984. 
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A primeira condenação viria somente oito anos depois do crime, em 1991. 

Infelizmente, Viveros recorreu e permaneceu em liberdade. Além de ter recorrido seu 

julgamento fora anulado, sendo levado a novo julgamento em 1996, foi imposta a pena 

de dez anos e seis meses. Mais uma vez recorreu em liberdade e depois de dezenove 

anos e seis meses do fato ocorrido, em 2002, é que Viveros foi preso. Cumpriu apenas 

dois anos de prisão.  

Em face de tudo que viveu, Maria da Penha contou sua vida em meio as lutas 

no livro Sobrevivi… posso contar (1994), no qual relata todas as agressões sofridas por 

ela e pelas filhas.  

Após o sucesso que seu livro alcançou, Maria da Penha conseguiu contato com 

o CEJIL-Brasil - Centro para a Justiça e o Direito Internacional; e o CLADEM-Brasil - 

Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que juntos 

produziram e encaminharam, em 1998, à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) uma petição contra o 

Estado brasileiro, relativa ao caso de impunidade em relação à violência doméstica por 

ela sofrido. Protestando contra a demora quanto a uma decisão definitiva da justiça 

brasileira em relação ao processo de Maria da Penha. 

Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu Informe nº 

54, responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em 

relação à violência doméstica contra as mulheres. 

No mês de outubro de 2002, faltando apenas seis meses para a prescrição do 

crime, Marco Viveros foi preso. Cumpriu apenas 1/3 da pena a que fora condenado. 

Depois de ter seu sofrimento conhecido em todo o mundo, é que Maria da Penha viu o 

Brasil reconhecer a necessidade de criar uma lei que punisse a violência doméstica 

contra as mulheres.  Para ela, que se tornou símbolo desta luta, a Lei nº 11.340 

significou dar às mulheres outra possibilidade de vida. 

“A principal finalidade da lei não é punir os homens. É prevenir e proteger as 

mulheres da violência doméstica e fazer com que esta mulher tenha uma vida livre de 

violência”. 

O caso de Maria da Penha foi incluído pela ONU Mulheres entre os dez que 

foram capazes de mudar a vida das mulheres no mundo 
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4.2 Criação da Lei nº 11.340/2006 

 

Antes da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram julgados 

em juizados especiais criminais, responsáveis pelo julgamento de crimes considerados 

de menor potencial ofensivo. Isso levava ao massivo arquivamento de processos de 

violência doméstica, conforme levantado pela jurista Carmen Hein de Campos. Na falta 

de instrumentos efetivos para denúncia e apuração de crimes de violência doméstica, 

muitas mulheres tinham medo de denunciar seus agressores.  

 Pelo menos três fatores colaboravam para isso: 1) dependência financeira do 

agressor; 2) muitas vítimas não têm para onde ir, por isso preferiam não denunciar 

seus agressores por medo de sofrer represálias piores ao fazer a denúncia; e 3) as 

autoridades policiais muitas vezes eram coniventes com esse tipo de crime. Mesmo em 

casos em que a violência era comprovada, como foi no caso de Maria da Penha, eram 

grandes as chances de que o agressor saísse impune. 

A partir da denúncia de Maria da Penha Maia Fernandes à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), após a repercussão do caso dela, o Brasil foi condenado por negligencia e 

omissão em relação à violência doméstica, com isso, houve uma revisão das políticas 

públicas voltadas à violência contra a mulher, tendo as primeiras iniciativas para o 

nascimento da Lei 11.340/2006, Maria da Penha emprestou seu nome à lei.   

Para Teles, 2014: 

A Lei 11.340/2006 transformou o tratamento legal dado aos casos de violência 
doméstica, tornando-os crime, e denunciou o cotidiano de violência a que as 
mulheres são submetidas, fomentando não só a denúncia por parte da vítima, 
como também por toda a sociedade. 

 

Com a criação da Lei Maria da Penha, as mulheres que antes viviam as 

margens da justiça, sendo vítima das mais cruéis formas de violência, veem na lei 

11.340/2006 uma forma de amparo e proteção.  

Na letra da lei em seu Art. 1o  baliza os  mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher,  baseando-se no § 8o do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção com o objetivo de Eliminação de Todas as 

Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil. Além de todos esses objetivos   sobre a 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=7h4M-dwAAAAJ&citation_for_view=7h4M-dwAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
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criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar. 

 

4.3 Medidas Protetivas de Urgência 

 

São garantias legais de proteção às vítimas de violência doméstica que tem a 

finalidade de garantir a sua proteção e de sua família medidas protetivas de urgência. 

O procedimento ocorre da seguinte forma, a vítima solicita a medida para uma 

autoridade policial, o procedimento mais recorrente, pois o delegado é um dos 

primeiros contatos da vítima, ou no Ministério Público, que por sua vez encaminha o 

pedido ao juiz, que deverá decidir o pedido em até 48horas após recebimento. 

A lei 11.340/2006 prevê medidas de obrigações para o agressor, como 

afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida, e medidas de proteção à 

ofendida, como por exemplo, encaminhá-la junto com seus dependentes a programa 

oficial de proteção, determinar a recondução da vítima ao seu domicílio. Lei 

11.340/2006, artigo 18, trata dos primeiros procedimentos a partir do pedido da 

ofendida 

Em casos mais extremos e como medida ratio, em que se observa que agressor 

ofereça perigo a integridade da vítima, poderá ser feito o pedido de prisão preventiva 

caso, podendo ser revogada a prisão preventiva de acordo com a motivação durante o 

curso do processo. 

Dentro do rol de medidas protetivas pode-se observar as obrigações em que o 

agressor terá que se submeter no curso do processo, dentre elas temos suspensão da 

posse ou restrição do porte de armas, que é extremamente importante; retirar o 

agressor do lar, afasta-lo da convivência da mulher; estabelecer um limite de 

aproximação garantirá a vítima que caso o agressor não cumpra essa imposição, 

responderá pelas atitudes imediatamente; podendo gerar suspensão de visitas aos 

dependentes menores, entre outras ações. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Apesar da permanência de um cenário desafiador, há que se destacar o mérito 

do mecanismo de combate e prevenção à violência doméstica e familiar que 

representou a Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Com 

mais de 10 anos de existência, tendo alcance popular significativo, a Lei Maria da 

Penha representou uma conquista dos movimentos sociais feministas e organizações 

governamentais e não governamentais de todo o mundo que, desde longos anos, 

lutam no enfrentamento e reconhecimento da opressão feminina e no combate a todo e 

qualquer de tipo de violação dos direitos humanos da mulher. 

A lei é um reconhecimento do Estado brasileiro de que existe a necessidade de 

intervenção governamental diante das desigualdades de gênero. Possui grande 

significado ao trazer para a cena pública o problema da violência doméstica, que deixa 

de ser compreendida como um fenômeno do ambiente privado, ou seja, um problema a 

ser resolvido apenas no seio familiar, provocando a sociedade ao enfrentamento da 

violência contra a mulher, a partir do entendimento de que esse tipo de violência traz 

prejuízos a toda a família.  

Os dados deste trabalho foram obtidos por meio da Coordenadoria Estadual da 

Mulher que coletou os dados referente ao ano de 2016 junto com a Vara Especial de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, desde a sua criação, buscando 

contribuir para o conhecimento da configuração da violência de gênero contra a mulher 

na cidade de São Luís do Maranhão. A partir dessa preocupação tem realizado 

anualmente, através de sua equipe multidisciplinar (formada por assistentes sociais, 

comissários da infância e juventude e psicólogo), pesquisa estatística a partir dos 

processos de medidas protetivas de urgência, no intuito de identificar o perfil dos casos 

denunciados, bem como outros elementos relacionados à prática de violência de 

gênero.  

Os dados estatísticos da Vara Especializada da Comarca de São Luís”, com 

base em casos distribuídos no ano de 2016. O trabalho foi coordenado pela Juíza 

Auxiliar respondendo pela Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar, Dra. Suely 

de Oliveira Santos Feitosa e apoio administrativo do Secretário Judicial, Vinício de 

Lima Brito. 
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A coleta das informações foi realizada em 505 processos de Medidas Protetivas 

de Urgência (MPU‟s), entre ativos e arquivados, distribuídos nos meses de janeiro a 

junho de 2016. Porém, a pesquisa propriamente dita aconteceu no período de agosto a 

dezembro de 2017. 

A tabulação dos dados foi realizada de acordo com a subdivisão das categorias 

eleitas, tomando como referência os instrumentais utilizados para coleta das 

informações. A seguir, apresentam-se os perfis da representante e do representado. 

 

5.1.  Dados referentes à Representante 
 
 

 Idade 

 

 
 
                                                 
 

O gráfico acima revela que a faixa etária prevalente entre as mulheres atendidas 

na Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 

São Luís - MA, no ano de 2016, diz respeito àquelas com idade entre 26 e 34 anos, 

correspondendo a 35% do total. A segunda faixa etária com maior representatividade é 

a de 35 a 43 anos, com 24%; seguida das mulheres mais jovens, com idades entre 18 

a 25 anos, equivalendo a 23%. 
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 Estado Civil 
 
Gráfico 02 
 
 

                                                        

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quanto ao estado civil, manteve-se a prevalência de mulheres solteiras 

(61%), conforme indica o gráfico acima, seguido das que mantém relação de união 

estável contabilizando 20% e depois as casadas, 16%. Já as divorciadas e viúvas 

retratam, respectivamente, 2% e 1% do total de processos analisados. 
 
Comparativamente, em 2015, nesse quesito, manteve-se a prevalência de 

mulheres solteiras (61%), conforme indica o gráfico acima. As casadas surgem na 

segunda posição contabilizando 19% e, por sua vez, as que conviviam em união 

estável, 16%. Já as divorciadas e viúvas contribuem com 3% e 1%, 

respectivamente. Comparativamente ao ano de 2014, esse tópico demonstra que 

aconteceu discreta elevação de 1%, entre as que afirmaram ser solteiras e as que 

mantinham união estável.  

Demonstra, também, que entre as mulheres que contraíram matrimônio, bem 

como entre aquelas que optaram pelo divórcio, houve pequena queda na mesma 

proporção de 1%. 

 

 

 

 



 
 
 

23 
 

 Escolaridade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gráfico 03 

 

Assim como nas pesquisas realizadas anteriormente pela Coordenadoria da 

Mulher juntamente com a Vara, não foi possível identificar a Escolaridade das 

representantes, em 2016, já que essa informação não foi encontrada em 89,7% dos 

processos pesquisados. 

Como se pode ler, no gráfico a seguir (Gráfico 3), nos autos em que existe essa 

informação, o percentual mais expressivo está entre as mulheres que declararam ter 

concluído o Ensino Superior (4,8 %), seguidas daquelas com Ensino Médio Completo 

(3,6%). As outras opções de escolaridade – Ensino Superior Incompleto, Ensino Médio 

Incompleto, Curso Técnico, Ensino Fundamental Completo, Ensino Fundamental 

Incompleto, Alfabetizadas e Não Alfabetizadas – somam dados abaixo de 1%. Tais 

dados com registros ínfimos fragilizam a apresentação sobre a formação e 

escolaridade das representantes. 
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 Trabalho e Renda 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                               

                               Gráfico 04 

 

No que se refere ao item Renda, em 87,9% dos autos pesquisados, não havia 

informação sobre rendimentos. Dentre os 12,1%, onde essa informação foi registrada, 

distribui-se: 5,9% das mulheres declararam não ter renda; de 1 a 2 salários mínimos 

contabilizaram 2,8%; afirmaram possuir dividendos abaixo de 1 salário mínimo 2,6%; 

por fim, 0,8% disseram auferir acima de 4 salários mínimos. 

Os papeis sociais historicamente atribuídos a homens e mulheres registram a 

desigualdade entre eles. Atualmente, as mulheres apesar de ocuparem maior 

percentual em nível superior ainda assim recebem salários mais baixos que os 

homens, até mesmo ocupando os mesmo cargos e funções. Segundo o IBGE (2014), 

as mulheres que ocupam postos de trabalhos formais recebem 75% do rendimento 

médio dos homens. 

 

 Filhos 

No tópico alusivo à maternidade, 74,8% das requerentes afirmaram possuir 

filhos. Desse total, 51% declararam ter filhos com o requerido. Registre-se que a 

informação sobre a quantidade de filhos não constou em 25,1% dos autos estudados, 

bem como em 15% não havia dados sobre a paternidade. 
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 Naturalidade, local de residência e tempo de convívio 

 

Quanto ao item Naturalidade, os resultados demonstram que as requerentes, 

em sua maioria, nasceram no Maranhão (93%) e 5% são oriundas de outros estados 

da federação, repetindo assim os dados das pesquisas precedentes. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                              Gráfico 05 
 
 

Vale registrar como um ponto de dificuldade para o rompimento do 

relacionamento violento, a tolerância ou impossibilidade da mulher sair da situação 

de violência com o cônjuge, companheiro ou namorado, situação composta por 

vários fatores como sentimento de vergonha; falta de informações sobre seus 

direitos; ameaças; dependência econômica; zelo pela unidade da família e crença na 

mudança do agressor; não credibilidade nas instituições de segurança e judiciais 

entre outros. 
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5. 2 Dados referentes ao Representado 
 
 

No que se refere ao homem autor de violência, buscou-se identificar os mesmos 

aspectos relacionados à representante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                 Gráfico 06 

 

Dentre os homens autores de violência, as faixas etárias com maior incidência 

foram de 26 a 34anos, 35 a 43 anos e 18 a 25 anos, com seus respectivos percentuais 

de 34,7%, 26,3% e 11,1%. No tocante aos dados estatísticos do ano de 2015, ressalta-

se a diminuição no percentual de agressores em quase todas as faixas etárias 

pesquisadas, sendo que apenas na faixa de 18 a 25 anos houve aumento dessa 

quantidade. 
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 Estado civil  

 
O resultado demonstrado revela que em 2016, 59% dos representados são 

solteiros; 18% convivem em união estável e 16% são casados. Com relação à 

pesquisa anterior, foi possível observar a repetição do estado civil com maior 

representação – isto é, permaneceram em primeiro lugar os solteiros. Entretanto, os 

que convivem em união estável teve seu percentual aumentado e dentre os casados 

houve diminuição. 

Também Identificou-se a escolaridade do homem somente em 7,6% dos 

processos pesquisados em 2016. Desse total, 3,2% possuem ensino médio completo, 

2,4% possuem ensino superior completo e 1% possuem ensino fundamental 

incompleto. 

. A maior incidência percebida foi para a escolaridade de nível médio. Entende-

se que, mesmo diante dos dados apontados, não se pode considerá-lo demonstrativo 

da realidade, uma vez que em 92,5% dos processos pesquisados. Assim, houve 

ausência de registro dessa informação, o que por sua vez desfavorece o planejamento 

de ações educativas de prevenção à violência de gênero. Cabe ressaltar que a 

ausência desse registro dentre os dados coletados, se repetiu nos anos anteriores. 

 

 Trabalho e Renda 

 
No que concerne à relação de trabalho e renda dos homens denunciados, a 

pesquisa demonstrou o exercício profissional de 65,3% deles, enquanto 3,8% não 

possuem ocupação. Foram considerados, neste item, vários vínculos de trabalho 

como formal, informal e autônomo. Comparado ao ano de 2015, os percentuais 

analisados diminuíram. 
 
Com relação à renda auferida, apenas em 7,2% dos processos pesquisados 

foi possível coletar essa informação, sendo que desses, 3,2% percebiam mais de 04 

salários mínimo; 2,6% dentre 01 e 02 salários mínimos; 1% declararam não possuir 

nenhuma renda; e 0,4% possuíam renda de até 01 salário mínimo. 

As profissões cuja identificação obteve maior incidência entre os requeridos 

em 2016 foram vigilante com 8%, seguida de motorista, com 7%; e, em terceiro 

lugar, pedreiro e autônomo com 6% cada. Comparando a análise aos anos 

anteriores 2014 e 2015, percebeu-se que as três primeiras profissões como as mais 
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recorrentes. Outras profissões alcançaram o percentual de 45% dos processos 

estudados e em 23% não contava nenhuma informação sobre este item. 

 

 Uso de álcool e drogas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 07 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Gráfico 08 

Durante a análise dos dados estatísticos de 2016, foi possível identificar 

percentual importante quanto à ingestão abusiva de bebida alcoólica (20%), assim 

como, quanto ao uso de substâncias psicoativas (11%). Porém, ao se comparar com o 
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estudo feito em 2015, foi perceptível redução significativa, uma vez que, no ano de 

2015, dentre os processos pesquisados, foi identificado  34% de uso abusivo de álcool 

e 17% de consumo de drogas e outras substâncias pelos agressores. 

Nesse tópico, ao serem comparados os gráficos, observa-se que a porcentagem 

de processos sem informação ainda é muito elevada, o que compromete os dados 

obtidos, inclusive quanto ao tipo de entorpecente utilizados pelos homens. 

O consumo de álcool e substâncias psicoativas são elementos informados pelas 

mulheres atendidas na Vara da Mulher como influenciadores/estimuladores e 

intensificadores da violência. 

 

 Naturalidade, local de residência e tempo de convívio 

 

Assim como no item referente às requerentes, nesse tópico os dados revelam 

que, a maioria dos requeridos é maranhense, correspondendo a um percentual de 

83%. Vale ressaltar, que foi de 10% a percentagem de processos sem informação 

sobre naturalidade dos agressores, em 2016. 

Sobre local de residência, a pesquisa identificou, assim como no ano de 2015, 

distribuição não uniforme na maior parte dos processos. A pesquisa  atual, , apontou 

bairros como Vila Embratel, Coroadinho, Anjo da Guarda, São Francisco, Cidade 

Operária, São Raimundo, João de Deus e João Paulo como de maior incidência de 

violência doméstica. Juntos esses bairros totalizaram 18,6% que se somam a 81,6% 

dos vários outros bairros da capital apontados 

 
 
 

 Relação com a representante 

 

No decorrer da análise dos dados, algumas informações se evidenciaram, 

tais como a relação existente entre representante e representado. 
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 Relação com a Vítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                         Gráfico 09 

Através da leitura do Gráfico 09, analisou-se que a maioria dos casos de 

agressão, foi praticada pelos ex-companheiros (40,6%), seguidos de seus 

companheiros (21,2%) e de seus ex-namorados (10,5%). Na comparação com o ano 

de 2015, as informações são mantidas parcialmente, com a permanência dos ex-

companheiros como principais autores da violência, mudando a posição ocupada 

anteriormente pelos cônjuges, para os ex-namorados. 

As demais categorias pesquisadas se referem à prática do ato violento, aos 

locais de recebimento da comunicação da situação de violência e as medidas 

protetivas solicitadas – a serem demonstradas na sequência. 

 
 
 
 

5.3 Dados referentes ao Ato Violento 

 

Nesta categoria de estudo, buscou-se pesquisar os tipos de violência praticados, 

bem como o uso ou não de armas e, em caso positivo, qual tipo de arma utilizada. 

Pesquisou-se também o local onde a violência foi praticada e o tempo de exposição 

das mulheres à situação de violência, e, ainda, qual a motivação dos agressores para a 

prática do ato violento. Nessa perspectiva, apresenta-se a tipificação e conceito de 

violência contidos na Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha: 
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 Violência física - ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à 

integridade física da mulher. 

 

 Violência moral - ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a 

reputação da mulher. 

 

 Violência patrimonial - ato de violência que implique dano, perda, subtração, 

destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. 

 

 Violência psicológica - ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as 

ações, comportamentos, crenças e decisões, por meio de intimidação, 

manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer 

outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou 

ao desenvolvimento pessoal da mulher. 

 

 Violência sexual - ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico 

ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, 

intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer 

outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoa. 

 

Conforme registrado em pesquisas realizadas pela Coordenadoria Estadual da 

Mulher, o estudo identificou a ocorrência de mais de um tipo de violência na maioria 

dos processos, o que é facilmente compreensível, uma vez os tipos de violência 

comumente incidem cumulativamente, tornando mais complexo o contexto de violência 

vivenciado pela mulher. 

O ato violento mais frequente, em 2016, segundo o gráfico 29, foi a prática de 

violência psicológica em 37% dos processos pesquisados, seguida pela violência 

moral/injúria, registrada em 29% dos casos e pela violência física, com 24%. Em 

seguida, com 8%, aparece a violência patrimonial e, na quinta posição, a violência 

sexual, retratando com 1%. Ressalte-se, que muitas mulheres forçadas pelos parceiros 

à prática do ato sexual, desconhecem serem vítimas de um crime, o estupro conjugal. 
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 Tipos de violência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 23 

                                                     
                                                    Gráfico 10 

 

Analisando-se o gráfico abaixo, conclui-se que em 2016 a violência doméstica e 

familiar contra a mulher foi praticada, principalmente, na residência da requerente 

(72%), tal como registrado também nas pesquisas anteriores. Não obstante, os dados 

levantados apontam que essa violência pode ocorrer em qualquer lugar. Em 14% dos 

processos analisados, a violência denunciada ocorreu em diversos outros lugares. Em 

12% dos casos, ocorreu em locais públicos e as agressões cometidas na casa de 

familiares chegaram a 2%. Assim, percebe-se que um dos contínuos desafios da Lei 

11.340/2006 é a desnaturalização da violência contra a mulher, que ainda se manifesta 

tanto no silêncio do ambiente privado, quanto nos espaços públicos. 

Nos autos em que foi informado o uso de arma durante a prática da violência 

(Gráfico 31), a pontuação foi de 17% em 2016, revelando uma discreta diminuição, se 

comparada à informação levantada em 2015, cuja pesquisa apontou 18%. Quanto ao 

tipo de arma utilizada, (Gráfico 32), em 82% dos casos denunciados, o autor de 

violência se utilizou de arma branca (objetos perfuro cortantes) e em 17%, arma de 

fogo. Registre-se ainda que o agressor comumente se utiliza de objetos que não 

podem ser classificados como arma, como tijolos, pedras, pedaços de madeira, barras 

de ferro, entre outros. 
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 Uso de arma  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
                                              Gráfico 11 

 

O estudo da próxima categoria buscou identificar o tempo de exposição da 

mulher à situação de violência. Todavia, como nos anos anteriores, o registro dessa 

informação aconteceu de modo bastante restrito. 

Em 83,8% dos processos, essa informação não constava. O maior percentual 

indica que 3,8% das requerentes decidiram buscar ajuda judicial para romper com o 

relacionamento abusivo após mais dez anos de convivência; 2,6% depois de 5 anos, 

enquanto 2% das mulheres denunciaram o agressor após o primeiro ato violento.  

O levantamento estatístico, que tem sido feito pela Vara da Mulher da Comarca 

de São Luís desde 2010, tem evidenciado que, se por um lado, muitas mulheres ainda 

apresentam silentes quanto à violência sofrida, permanecendo décadas subjugadas à 

violência dos parceiros; muitas, com o advento da Lei Maria da Penha e a 

implementação da rede de serviços e proteção à mulher, têm denunciado o homem 

logo após a primeira violência sofrida. 

No tópico que se refere à motivação para a prática do ato violento, destaca-se 

que “Outros motivos” (35,8%) surgiu com o percentual mais significativo. Destaque-se 

aqui, as questões relacionadas aos filhos (visitas, disputa de guarda, etc.), questões de 

ordem familiar nos casos em que as partes são parentes (mãe/filho, irmão, cunhado, 

tio, sobrinho, etc.) e ainda as situações de violência nas quais não houve nenhum 

motivo aparente. 
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O inconformismo com o fim do relacionamento consta como o segundo maior 

percentual (32,8%). Portanto, além da conjugação de diferentes categorias em „Outros 

motivos‟, o inconformismo se apresenta como principal motivo apontado pelas 

mulheres como o motivo para a prática do ato violento. Esse dado reafirma, mais uma 

vez, o quanto a violência de gênero tem como fundamento a ideologia patriarcal ainda 

hegemônica na sociedade, que leva a uma relação desigual entre homens e mulheres, 

dominante e dominado. Nessa lógica, a mulher não seria, por exemplo, legitimamente 

autônoma para encerrar um relacionamento amoroso que não mais a satisfaz. 

A terceira razão, mais frequente, apontada pela requerente são os 

desentendimentos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. O ciúme surge logo 

em seguida apontado em 11,8 dos processos estudados. Registre-se mais uma vez, 

que o uso de álcool e outras drogas não é causa para a violência de gênero contra a 

mulher, mas atua como potencializador de tal prática. O ciúme como motivo expressivo 

para a ocorrência da violência, nos leva a refletir o quanto a sua companheira. 

Comumente nos deparamos com relatos em que a mulher ficava cerceada em seu 

direito de ir e vir, proibida de conversar com familiares e amigos, de falar ao telefone, 

de sair de casa, de trabalhar, de estudar, etc . 

 
 

5.4 Dados referentes à Origem institucional dos pedidos de Medidas Protetivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 
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Procurou-se, neste tópico, identificar a origem institucional da reclamação da 

violência doméstica e familiar, possibilitando perceber-se que a mulher que enfrenta 

violência de gênero tem buscado as diversas instituições que integram a Rede Amiga 

da Mulher, como forma de acessar seus direitos garantidos através da Lei Maria da 

Penha. 

A Delegacia Especial da Mulher - DEM tem se confirmado como a principal 

instituição recebedora da notitia criminis feita pela mulher em situação de violência. Em 

2016, foi responsável por 84% das solicitações de Medidas Protetivas de Urgência 

encaminhadas a esta especializada. 

As demais solicitações foram feitas através de outras delegacias (5%), da 

Defensoria Pública do Estado; 3% por meios diversos e 2% tiveram acesso por meio 

desta Vara Especializada e ainda 2% por meio do Centro de Referência em 

Atendimento à Mulher, conforme gráfico a seguir. 

 

5.5 Dados referentes às Medidas Protetivas 

 

 

 

 
Gráfico 13 
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Nesse tópico, buscou-se traçar um paralelo entre a solicitação de medidas 

protetivas de urgência e sua concessão, bem como identificar os tipos de medidas 

mais requeridas. A legenda “Medidas Protetivas/outras medidas”, apresentada um 

pouco a seguir, demonstra todas as medidas de proteção colocadas à disposição da 

mulher, por meio da Lei 11.340/2006. 

Conforme anos anteriores, notam-se maior incidência de solicitações das 

medidas referentes ao distanciamento requerido à requerente (31,4%), seguida da 

proibição de manter contato (31,2%), seguida da proibição de frequentar determinados 

locais como a residência e local de trabalho da mulher (29,5%). A quarta medida mais 

solicitada foi a determinação de afastamento do representado do lar (4,6%) e 1,7% das 

mulheres solicitaram a prestação de alimentos provisórios (pensão alimentícia). 

Como se pode rapidamente observar, é importante registrar que na maioria dos 

casos são requeridas mais de uma medida protetiva de urgência. 
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5.6  Sentença Proferida 
 
 

Nesse item, pretendeu-se identificar quais os tipos de sentença que 

predominaram nos processos pesquisados, uma vez que, conforme abordado 

anteriormente, são variados os motivos que justificaram a não concessão das medidas 

judiciais requeridas. 

Percebe-se que o tipo de sentença com representação hegemônica foi a 

Inibitória (93%) cujo objetivo é coibir o ato violento praticado pelo requerido, seguida de 

outras (despachos e/ou decisões, equivalendo a 5%) e 2% de sentenças terminativas 

(arquivamentos). Esse dado manteve-se idêntico ao encontrado em 2015. 

 

5.7 Quanto à representação criminal 

 

O estudo realizado identificou que 36% das mulheres que solicitaram Medidas 

Protetivas de Urgência, decidiram representar criminalmente contra o agressor . Esse 

dado tem grande significância, pois representa uma nova tendência em relação aos 

anos anteriores, indicativa de que as mulheres estão adquirindo maior clareza quanto à 

prática da violência de gênero como um crime e, menos tolerantes à violência, buscado 

a responsabilização do agressor. 

O aumento no número de inquéritos policiais e ações penais representa também 

os avanços trazidos pelo novo entendimento do Superior Tribunal Federal (STF), de 

2012, que afasta a necessidade de representação criminal para o tipo penal de lesão 

corporal, o qual passa a ser tratado como crime de ação pública incondicionada 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do levantamento estatístico de 2016 representam um pequeno 

recorte da situação de violência de gênero que se configura na realidade da cidade de 

São Luís. Com o intuito de colaborar não somente para o conhecimento da realidade 

em que se encontra a mulher que sofre violência, visa, sobretudo, contribuir para uma 

atuação mais responsável e eficaz a partir do conhecimento dessa realidade. 

Registra-se novamente, a importância de que as instituições que são porta de 

acesso das mulheres às medidas protetivas – a Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar e as demais instituições que constroem a Rede de Atenção à 

Mulher em Situação de Violência, a Rede Amiga da Mulher de São Luís do Maranhão –

, entre as quais, pelo volume de pedidos, se destaca a Delegacia Especial da Mulher, 

tenham maior rigor no registro de dados relacionados à vítima, ao agressor e à 

violência em si. Desses dados depende a realização de uma pesquisa mais 

consistente e aproximada da realidade. 

A Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 

de São Luís do Maranhão tem buscado, através de inúmeros e conjuntos esforços 

interinstitucionais, prestar uma assistência jurisdicional mais eficaz às milhares de 

mulheres que demandam sua proteção, de modo a garantir a aplicação efetiva da Lei 

Maria da Penha enquanto microssistema integral de proteção à mulher 

Através de uma importante parceria do Poder Judiciário com a segurança 

pública, através da Polícia Militar do Estado do Maranhão, mulheres em situação de 

grave violência doméstica e familiar têm recebido acompanhamento e proteção de uma 

equipe especialmente capacitada para tal fim: a Patrulha Maria da Penha. Realizando 

visitas semanais, por vezes mais de uma por semana, dependendo da gravidade da 

situação, a Patrulha tem assegurado mais confiança e tranquilidade às mulheres que 

conseguiram romper com o ciclo da violência de gênero, por meio da ajuda judicial. 

Não obstante todos os esforços, especialmente os envidados pelos servidores 

que atuam na VEVDFM, a instituição esbarra na sempre crescente  demanda. Faz-se 

cada dia mais urgente a implementação de uma segunda vara especializada na 

Comarca do São Luís – condição indispensável para o melhor atendimento às 

jurisdicionadas e um ambiente de trabalho mais favorável aos servidores. 
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Concluímos que apesar de todos os esforços institucionais, a Lei Maria da 

Penha é de suma importância e suas medidas protetivas de urgência têm sido posta 

em prática e encontrar mecanismos para isso, cuja tarefa é do Estado, o qual deve 

assegurar às mulheres seus direitos, protegendo-as de seu agressor e tornando a lei é 

aplicada Necessita-se de mais tempo para que o Brasil esteja capaz a ampliar um 

trabalho com todas as exigências da Lei e também conscientizar a população de todas 

as ferramentas trazidas pela lei, beneficiando as mulheres agredidas e punindo os 

agressores com mais rigor. 
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