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APRESENTAÇÃO 

 

 

O II SIMPÓSIO NUMAPE – “Lei Maria da Penha: Direito à Paz e Cidadania 
da Mulher” – 2018 teve como objetivo capacitar os profissionais e bolsistas do 
NUMAPE, além dos servidores da Rede Estadual de Ensino, e da própria rede de 
proteção à mulher, fornecendo subsídios para o enfrentamento à violência conta a 
mulher. De forma a habilitar os participantes do evento com qualidade de 
informações, para que estas intervenções possam alcançar o intuito almejado, quer 
por meio de formulação de políticas públicas adequadas, quer por meio de 
intervenção judicial quando a necessidade da mulher, contemplada pela legislação, 
não esteja a seu alcance. 
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RESUMOS EXPANDIDOS 
 

DISTINÇÃO NORMATIVA ABORDADA PELA LEI Nº 13.718/18: O AVANÇO DO 
DIREITO BRASILEIRO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

NORMATIVE DISTINCTION ADDRESSED BY LAW Nº 13.718/18: THE ADVANCE 
OF BRAZILIAN LAW IN THE CONTEXT OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

Alany Caroline Flores* 

Gleicyan Regiane Nunes Luiz** 

Resumo: No presente resumo trataremos da evolução do direito brasileiro, em 
relação a preservação do direito das mulheres, bem como os aspectos relevantes da 
Lei nº 13.718/18, abordando sua aplicabilidade e relevância para o progresso no 
combate à violência contra a mulher. Ademais, analisaremos a pertinência dessa lei 
em consonância com a Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida como “Lei Maria 
da Penha”. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Lei 13.718/18. Importunação Sexual. 
Avanço do Direito. 

  
Abstract: In this summary, we will discuss the evolution of Brazilian law in relation to 
the preservation of women’s rights, as well as the relevant aspects of Law 13,718/18, 
addressing its applicability and relevance to progress in combating violence against 
women. In addition, we will analyze the pertinence of this law in accordance with Law 
No. 11.340/06, popularly known as “Maria da Penha Law”. 

Key-words: Violence against women. Law 13.718/18. Sexual Harassment. 
Advancement of The Law. 
 

INTRODUÇÃO  

A violência contra a mulher define-se como qualquer ato violento que tem 

como base o gênero e que resulte, ou tenha pretensão de resultar qualquer espécie 

de dano, seja ele sexual, físico ou moral, refletindo também em outras formas de 

sofrimento para a mulher, a exemplo da coerção. 

Outrossim, é inquestionável que tornou-se cada vez mais constante os casos 

de violação a liberdade feminina em espaços públicos, o que demanda do Estado 

uma postura firme para que as necessidades enfrentadas pelas mulheres sejam 

atendidas, uma vez que são vítimas de atos danosos apenas por pertencerem ao 

sexo feminino, ao mesmo tempo que se vincula a imagem do homem a 
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superioridade, dando a eles legitimidade sobre os seus atos de violência. 

 
METODOLOGIA 

Para a execução deste trabalho de pesquisa utilizou-se preliminarmente a 

revisão de bibliográfias relativas as violências sofridas pelas mulheres e 

desigualdade de gênero, conjuntamente com o estudo das Leis nº 13.718/18 e 

11.340/06. E também com a leitura de artigos, notícias e dados de pesquisas 

referentes ao assunto aqui exposto. A análise desse material nos possibilitou uma 

melhor compreensão do tema abordado e a relevância desta lei no avanço do direito 

brasileiro na luta contra as inúmeras violações sofrida pelas mulheres brasileiras. 

Por se tratar de um tema ainda pouco explorado, por se tratar de uma lei que entrou 

em vigor recentemente, há pouco material para análise crítica. Portanto, para 

desenvolver o presente trabalho ultilizamos, além dos materiais já citados, os 

conhecimentos práticos que adquirimos no Núcleo Maria da Penha (NUMAPE), para 

construir uma pesquisa pertinente. 

 

RESULTADOS 

Diante da constância na violação da dignidade das mulheres, principalmente 

em transportes públicos, se fez necessário o debate para possíveis minimizações e 

sanções penais mais rigidas para tais condutas. “Segundo dados do Ministério dos 

Direitos Humanos, 79,6 mil mulheres denunciaram casos de violência no Disque 180 

entre janeiro e junho desse ano.”, entretanto, sabe-se que esse número aumenta se 

lervarmos em consideração o número de vítimas que não denunciam. 

Desde 2001, o Código Penal Brasileiro tipifica o assédio sexual como crime 

em seu art. 216-A, “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. 

Porém notou-se a necessidade de abranger e tipificar o crime de importunação 

sexual pela persistência de atentados contra a dignidade sexual das mulheres. 

Segundo pesquisa divulgada pela organização internacional de combate à pobreza 

ActionAid, 86% das mulheres brasileiras entrevistadas já sofreram algum tipo de 

assédio em espaços públicos. 

Agora a importunação sexual passa a ser tipificada no Código Penal com 

pena de 1 à 5 anos de reclusão. Mudança importante, tendo em vista que em 

setembro de 2017 o caso do homem que ejaculou em uma mulher dentro do 



 
 

 

transporte público e em seguida foi liberado, o que causou revolta e indignação, por 

tal conduta não ser tipificada no Código Penal e se tratar de contravenção penal. 

Além da tificação do crime de importunação sexual a lei traz progressões e 

mudanças no Código Penal para a punição de crimes contra a dignidade sexual, 

com o aumento das penas para estupro coletivo e corretivo, como para quem faz a 

divulgação de conteúdos com cenas de estupro ou ainda, cena de sexo, nudez ou 

pornografia sem o consentimento da vítima. 

As mudanças aqui apontadas, apesar de representarem um avanço para o 

direito brasileiro em defesa da dignidade das mulheres, vê-se que é um progresso 

lento e que o sistema burocrático brasileiro e o conservadorismo patriarcal dificultam 

o desenvolvimento na proteção da mulher no Brasil. Cabe evidenciar que alterações 

como essas não alcançam a origem do problema, já que com medidas punitivas não 

se previne e muito menos modifica a estrutura social a qual submete mulheres às 

mais variáveis violências em esfera global. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao passo que são visíveis as lacunas em relação ao direito das mulheres, 

percebe-se importantes avanços femininos a partir de 1970, no âmbito jurídico, os 

anos 2000 simbolizam um importante marco, devido a criação de órgãos geradores 

de políticas em favor das mulheres, e a convocação de Conferências Políticas. Já 

em relação ao combate a violência contra a mulher temos a Lei 12.015/15, 

responsável pela tipificação penal do estupro, a Lei 11.340/06 conhecida como Lei 

Maria da Penha, além da Lei 13.104/15 do feminicídio, e por fim a mais recente Lei 

13.718/18, que torna crime a importunação sexual em local público e a divulgação 

de foto ou vídeo sem consentimento da vítima. 

Ocorre que, apesar dos diversos avanços já mencionados, e outros que por 

ora não foram tratados aqui, as mulheres ainda permanecem como um grupo de 

risco, sendo preciso a criação e fortificação de ações combativas.   
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ANÁLISE SOBRE AS MUDANÇAS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA NO BRASIL ADVINDAS COM A LEI MARIA DA PENHA 

ANALYSIS OF CHANGES IN DOMESTIC VIOLENCE IN BRAZIL ADVISED OF 
THE LAW MARIA DA PENHA 

 
Alice Lages Damielewski* 

Laura Silva Finamore** 

 

Resumo: O presente trabalho tem o intuito de fazer uma breve análise sobre a 
aplicação e eficácia da Lei 11.340, também denominada de Lei Maria da Penha, 
comparando as realidades de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar 
antes e depois do advindo da Lei, bem como a eficácia da garantia de seus direitos 
frente ao enfrentamento desse tipo de violência. 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Direitos Humanos. 
Mudança. Paz. 

 

Abstract: This paper aims to make a brief analysis on the application and 
effectiveness of Law 11.340, also called the Maria da Penha Law, comparing the 
realities of women victims of domestic and family violence before and after the Law, 
as well as the effectiveness of guaranteeing their rights against coping with this type 
of violence. 

Keywords: Maria da Penha Law. Domestic violence. Human rights. Change. Peace. 

 
INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por objetivo discorrer a respeito da aplicação e 

eficácia da Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, sob uma 

perspectiva comparativa, emparelhando a realidade pré 2006, com a pós 2006, ou 

seja, tendo por enfoque algumas das mudanças que ocorreram após o 

sancionamento de tal decreto e como estas afetaram a vida das mulheres 

brasileiras. 

Ademais, justifica-se brevemente a necessidade de haver, sim, uma 

legislação especial voltada para o tratamento dos casos de violência contra a 

mulher, além de comentar, sem demoras, algumas causas dessa 

imprescindibilidade.   

Faz, ao longo do texto, uma alusão aos Direitos Humanos e a dados 

estatísticos recolhidos pelas Delegacias da Mulher, Juizados Especiais, Órgãos de 

Assistência Judiciária, Curadorias e demais órgãos responsáveis por tais 
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pesquisas, a fim de trazer um panorama analógico de como era no passado, como 

é no presente e, ainda, de projeções futuras sobre a realidade das mulheres 

brasileiras e a garantia de seus direitos, num contexto doméstico e cultural. 

 

AS MUDANÇAS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 

BRASIL ADVINDAS COM A LEI MARIA DA PENHA 

Tratando-se de uma premissa maior, os Direitos Humanos são anteriores às 

legislações especiais, porém, ao longo do tempo, mesmo tendo-os por base da 

nossa legislação - ou seja, estão presentes na Constituição Federal Brasileira de 

1988 – observou-se, que uma grande parcela da sociedade estava sendo e ainda é 

(em proporções relativamente menores) prejudicada constitucionalmente, isto é, com 

respaldo legislativo, tais ações não eram consideradas ilegais, propriamente ditas. 

Por esse motivo, em 2006 (dezoito anos depois da promulgação da 

Constituição Cidadã), criou-se a Lei Maria da Penha, presente tema inspirador de tal 

excerto, como uma forma de reafirmar algo que já estava, subjetivamente, positivado 

nos textos do ordenamento jurídico brasileiro, porém cuja aplicação fática era 

inexistente ou insuficiente. Ou seja, tal setor precisava de um tratamento 

diferenciado, especializado, a fim de se evitar a persistência de tal ‘’abandono 

constitucional’’ desses indivíduos, no caso, das mulheres brasileiras. 

Da mesma forma, o que foi dito anteriormente se aplica a outras minorias 

sociais, tais como crianças e adolescentes, negros, indígenas e idosos. São setores 

das sociedades que precisam de maior cuidado, a fim de se evitar a negligência dos 

mesmos. 

É possível observar que o texto da Lei 11.340, é semelhante aos textos de 

disposições que tratam de Direitos Humanos, mas, dessa vez, direcionados para a 

questão de gênero. Isso se deve ao fato de os primeiros excertos focados a esses 

assuntos não terem se mostrado suficientes para abarcar as questões culturais, 

cultivadas há séculos, que inferiorizam as mulheres; ou seja, tais abusos, como a 

violências contra as mulheres, eram vistos como ‘’normais’’. 

Como demonstração de que se trata da reiteração das cláusulas referentes 

aos Direitos Humanos, tem-se que os métodos coativos são os mesmos aplicados 

em qualquer processo na esfera criminal (Art. 13, Lei 11.340). Os efeitos 

provenientes da aprovação de tal lei, aparentam, num primeiro momento, o 

endurecimento das penas dos casos de violência doméstica; mas, em verdade, 



 
 

 

apenas direcionou-se às sanções que já estavam estabelecidas pelos Direitos 

Humanos contemplados na Constituição Federal Brasileira de 1988, mas que não 

eram observados como adequados a tais crimes devido à falta de importância que 

era dada a presença e existência das mulheres nos lares brasileiros. 

É por esse motivo que há a negligência se não existir um dispositivo legal 

especializado na defesa desse grupo. Parcelas de uma mentalidade cultural, 

preceitos criados por pensamentos errôneos que prejudicam uns para o crescimento 

de outros  e que são tidos e defendidos por muitos não só como certos, mas 

também ideais para uma sociedade harmônica e equilibrada socialmente. 

 Antes de 2006, do sancionamento da Lei 11.340, a violência doméstica era 

‘’velada’’, ou seja, acontecia, mas não se manifestava. Esses casos eram abarcados 

com base na Lei 9099/1995, a qual trazia punições alternativas para os agressores, 

como a doação de cestas básicas ou o pagamento de multas. Desse modo não 

oferecia o apoio necessário para que as vítimas pudessem sair do ciclo de violência, 

nem ofereciam qualquer meio de aplicação de medidas protetivas a elas. 

Fica evidente que a impunidade era uma realidade que gerava a vitimização 

das mulheres, violando seu Direitos de Acesso à Justiça, à Paz, ao seu corpo 

(Direitos Sexuais e Reprodutivos), Direitos Fundamentais e Humanos, entre outros. 

Nesse sentido, a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da 

Penha, é uma reação ao avanço legislativo internacional e à necessidade de haver 

um efetivo instrumento legal de enfrentamento à violência doméstica e familiar no 

Brasil. Conforme Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2007, p. 20), “A 

Lei 11.340/2006 extraiu do caldo da violência comum uma nova espécie, qual seja, 

aquela praticada contra a mulher (vítima própria), no seu ambiente doméstico ou de 

intimidade (art. 5º).”.  

A referida Lei possui caráter repressivo, preventivo e assistencial e cria 

mecanismos para coibir essa modalidade de agressão. Além disso, reconhece a 

obrigação que o Estado tem de garantir as condições necessárias para que seja 

assegurado às mulheres o exercício de seus direitos fundamentais, como o direito à 

vida, à segurança, à moradia, ao acesso à justiça, ao respeito, à cidadania e à paz. 

 Insta salientar que o Estado deve atestar a segurança de mulheres em 

lugares públicos e privados através do atendimento às vítimas desse tipo de 

violência e por meio de uma política de prevenção e ação no combate contra essa 

violência, assim como conscientizando as mulheres das medidas de 



 
 

 

posicionamento, na área social e familiar, frente a situações de violência doméstica, 

contribuindo, assim, para a garantia de seus direitos como cidadãs. 

Ainda, a Lei Maria da Penha trouxe outros diversos benefícios para as 

mulheres. Entre eles, a criação de varas e juizados de competência exclusiva para 

lidar com os crimes contra mulheres previstos na Lei citada, o reforço da atuação da 

Defensoria Pública, do Ministério Público e das Delegacias de Atendimento à 

Mulher, o surgimento de medidas protetivas de urgência para as vítimas de violência 

doméstica, a determinação de que a violência doméstica contra mulher independe 

de orientação sexual e várias outras medidas de caráter social, preventivo e 

repressivo.  

Além de assegurar em seu artigo 2º que toda mulher tenha garantido o 

direito de viver sem violência e de ser preservado sua saúde física e mental, assim 

como seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, a Lei Maria da Penha também 

oferece apoio para que a mulher rompa com o ciclo de violência. 

Nesse sentido, a Lei 11.340/06 estabeleceu as diretivas de políticas públicas 

e ações integradas para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e 

familiar contra mulheres, como, por exemplo, criação de redes de serviços entre 

instituições, implementação de centros de atendimento multidisciplinar, casas abrigo, 

delegacias especializadas, realização de estudos e avaliação de resultados, 

campanhas de conscientização, entre outras medidas. 

Segundo a Promotora de Justiça, especializada em gênero e enfrentamento 

à violência contra a mulher, Valéria Scarance, a lei gerou visibilidade às formas de 

violência que atingem idosas, mulheres e meninas e gerou também uma 

conscientização pelos indivíduos contra essa prática, o que introduziu um relevante 

sistema de proteção às vítimas que ainda não existia no Brasil. Desse modo, a Lei 

contribui para uma mudança de cultura necessária ao tornar-se conhecida entre a 

população brasileira, fazendo com que o tema da violência doméstica e familiar 

passasse a ter mais visibilidade, a ser mais discutido e, ainda, a ser visto como um 

problema público, sendo reconhecida a necessidade da ação do Estado e também 

dos cidadãos brasileiros no enfrentamento desse tipo de violência e na promoção da 

cultura de paz.  

Conforme o painel de indicadores do SUS nº 5 que fala sobre a prevenção 

de violência e cultura de paz, a violência doméstica e sexual ainda permanece 

escondida dentro dos lares de milhões de brasileiros e brasileiras, entretanto, 



 
 

 

acreditam no esforço conjunto de cidadãos e cidadãs para enfrentar as diversas 

formas de violência, promover a saúde e a cultura de paz.  

Ainda que sejam muitos os desafios para concretizar os direitos, as políticas 

públicas e os serviços previstos na legislação a todas as mulheres, a Lei Maria da 

Penha fez um grande avanço na contribuição para a construção de uma sociedade 

na qual haja de fato a garantia de seus direitos, como o acesso à justiça, à cidadania 

e à paz. 

 

CONCLUSÃO 

Percebe-se que o sancionamento da Lei Maria da Penha foi de aspecto 

fundamental para a construção de um estado social mais harmônico na sociedade 

brasileira. Com o tempo as pessoas foram observando a necessidade de se adequar 

a essa nova estrutura, e aos poucos  deixando para trás certos hábitos prejudiciais 

ao equilíbrio e paz em comunidade. 

Ainda há muito o que se melhorar no que diz respeito ao atendimento e aos 

conceitos formados a cerca dos casos de violência doméstica contra a mulher. Em 

muitos momentos essa minoria é ignorada nas delegacias comuns, ou até mesmo 

nas delegacias especializadas no atendimento desses casos, quando apresenta sua 

situação em casa.  

Além disso, o fato de ainda ocorrerem muitas denúncias, embora numa 

menor quantidade que antigamente, prova que a mentalidade persiste enrijecida. 

Mesmo o ordenamento jurídico tendo sido reformado, a população insistentemente 

tenta continuar esses costumes que matam e trazem sofrimento às mulheres 

brasileiras.  

Dessa forma, a luta continua. O movimento de reformulação cultural é 

constante e, passo a passo, com a ação integrada do Estado e dos cidadãos 

brasileiros, é possível alcançar cada vez mais nitidamente uma sociedade 

garantidora dos Direitos que promete a todos, sem exceção, trazendo, como 

consequência, a paz. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ALIENAÇÃO PARENTAL: LIMITAÇÕES E A CULPA 
DO AGRESSOR 

DOMESTIC VIOLENCE AND PARENTAL ALIENATION: LIMITATIONS AND THE 
AGRESSOR’S GUILT 

 
Bianca Frank Trevizan*

 

Olívia Darcie Cruz**  
 

Resumo: O presente trabalho visa demonstrar, sob a ótica das crianças e 
adolescentes provenientes de lares que vivenciaram violência intrafamiliar, os danos 
decorrentes desta. Estes menores são verdadeiras vítimas e não apenas 
testemunhas do fato. Busca demonstrar que, nestes casos, necessita-se de 
minucioso zelo para se falar em possível ocorrência de alienação parental, posto 
que há contundente razão para este menor rejeitar um dos genitores em razão dos 
traumas que o comportamento deste ocasionou, e não necessariamente observa-se 
que esta conduta será transmitida pela genitora, a qual também é vítima desta 
violência doméstica. Assim, pode-se facilmente confundir as expressões desta 
Alienação Parental com distúrbios que as crianças possam apresentar após os 
traumáticos fatos que vivenciaram.  

Palavras-chave: Divórcio. Alienação Parental. Violência Intrafamiliar. 

Abstract: This paper aims to demonstrate, from the point of view of children and 
adolescents from homes that experienced intrafamily violence, the damages resulting 
from it. It is clear that these minors are real victims and not just witnesses of the fact. 
It is tried to demonstrate that, in these cases, it is necessary zeal to talk about 
possible occurrence of parental alienation, since there is strong reason for this minor 
to reject one of the parents because of the traumas that the behavior that this one 
caused, and not necessarily it is observed that this conduct will be transmitted by the 
mother, who is also a victim of domestic violence. Thus, one can easily confuse the 
expressions of this Parental Alienation with certain disorders that the minor ones can 
present after the traumatic facts that they have experienced. 
 
Key words: Divorce. Parental Alienation. Intrafamily Violence.  

 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, temos que a entidade familiar evoluiu ao ideal de que os 

indivíduos são sujeitos independentes em si, de modo que a função da família 

passou a residir junto à necessidade de resguardar e desenvolver cada membro. 

Com este ideal surge a possibilidade de desmembramento do núcleo familiar através 

do divórcio. Infelizmente, em diversos casos esta ruptura ocorre em razão de 
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violência doméstica cometida contra a mulher, ou filhos, a qual gera efeitos 

devastadores em suas vítimas, especialmente na prole advinda desta relação. 

Dentre os efeitos desta violência intrafamiliar, podemos ressaltar a existência de 

uma possível rejeição apresentada pelos filhos contra o genitor que proferiu a 

violação de direitos em específico. Contudo, em diversos casos tal comportamento 

infantil pode ser confundido com uma alienação parental. A síndrome de alienação 

parental é expressão de uma rejeição da criança contra um dos genitores, sendo 

este comportamento é influenciado pelo genitor detentor de sua guarda. Contudo, 

conforme veremos a seguir, busca-se demonstrar a necessidade de interpretar 

casuisticamente, e com minúcias, a ocorrência de alienação parental em especial 

quando os infantes possuem histórico de violência intrafamiliar.  

 

A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR COMO FATOR LIMITANTE À 

CONFIGURAÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

O divórcio, salvo algumas exceções, se desenvolve como litígio entre o casal 

de modo que o desfazimento deste vínculo não ocorre de maneira pacífica. Se para 

os adultos envolvidos em tal situação já se demonstra penoso lidar com o aludido 

fato, muito pior se desenvolve para os infantes incluídos neste núcleo familiar. Isto 

ocorre, pois, família é uma forma de organização onde seus membros são 

interdependentes e todos se afetam entre si, e, deste modo, é claro que a totalidade 

de entes familiares irá sofrer de alguma forma com o rompimento deste vínculo.  

Quanto às crianças, nas hipóteses de separação definitiva de seus genitores, 

é comum que desenvolvam sentimento de abandono e insegurança, pois observam 

a habitualidade a que estavam acostumados se desfazer, estando agora submetidos 

à uma dualidade de lares, com todos os encargos que esta traz. Contudo, toda esta 

situação complica-se ainda mais quando a ruptura do relacionamento for ocasionada 

por alguma das formas de violência, em especial as formas de agressão contra a 

mulher, as quais estão dispostas na Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, 

popularmente denominada de Lei Maria da Penha.  

Pode-se considerar que os infantes inseridos neste núcleo familiar, que 

vivenciou episódios de violência intrafamiliar, necessitam de especial atenção, posto 

que aos mesmos foi infligido mau superior àquele já esperado quando da ruptura de 

seus lares habituais, mesmo que este não seja físico ou direcionado 



 
 

 

especificamente a tais, mas de ordem psicológica, a qual também pode causar 

danos irreparáveis ao desenvolvimento dos infantes. 

No que tange à vivência de violência doméstica contra as mulheres e mães, 

temos que um dos critérios fundamentais para a caracterização do delito de 

violência doméstica é que estas agressões ocorram dentro do âmbito familiar. 

Mesmo que para sua caracterização não seja necessária estar inserida na 

residência do casal, comumente é ali que se desenvolvem estas violações de 

direitos. Consequentemente, é neste mesmo local que se encontram os filhos das 

partes, sendo que estes, mesmo não sendo diretamente o objeto dessas agressões, 

pelo simples fato de presenciarem estes traumáticos atos podem desenvolver 

eventuais distúrbios de ordem psicológica.  

Não obstante, ao vivenciar esta figura paterna, que profere agressões e 

direciona para si toda a imperiosidade que imagina existir no lar familiar, pode haver, 

casuisticamente, menores que desenvolvam temor a este, em detrimento aos 

sentimentos normalmente nutridos entre pais e filhos. Ou seja, serão filhos que terão 

medo de seus próprios genitores em razão do comportamento agressivo que já viu 

este desenvolver. Assim, estas vítimas que se pegam envolvidas nos embates 

físicos ou psicológicos dos pais podem se colocar diversas vezes como vítimas 

permanentes deste fato, posto que quando da separação de seus genitores podem 

vir a se tornarem objetos indiretos de alienações parentais (MARQUES, 2016, p.60). 

Sucintamente, temos que a Síndrome de Alienação Parental é uma 

campanha sistemática e intencional feita pelo genitor detentor da guarda, para 

denegrir o outro, a qual é acompanhada por uma lavagem cerebral da criança, 

buscando a destruição do vínculo afetivo do menor com o seu genitor não guardião 

(SOTTOMAYOR, 2011, p. 76). 

A conceituação feita neste estudo foi amplamente utilizada e é a responsável 

por nortear o sentido jurídico atribuído à Lei nº 12.318 de 26 de agosto de 2010 de 

nosso ordenamento pátrio. Neste dispositivo temos, em seu artigo segundo, a 

definição legislativa atribuída à Alienação Parental a qual dispõe que esta seria ato 

de interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida por 

um dos genitores, no caso o detentor da sua guarda, visando o repudio e o 

distanciamento do mesmo em face do outro genitor. 

Tais condutas de fato ocorrem e podem ser constatadas por peritos 

competentes para auferir tais dados, contudo, é de vital necessidade apresentar 



 
 

 

cuidado ao se tentar medir os motivos que levaram a criança em questão a 

apresentar tais comportamentos, posto que em variados casos não basta apenas 

analisar os fatos que estão ocorrendo dentro no núcleo familiar no momento em 

questão, devendo-se também somar todo o histórico apresentados por estas 

pessoas, em especial se a referida família já foi vítima de episódios de violência 

intrafamiliar. 

Os infantes que presenciaram violência doméstica entre seus genitores 

podem apresentar traumas similares àqueles que sofreram qualquer espécie de 

violência contra sua própria pessoa. Desta feita, é possível imaginar que estas 

crianças e adolescentes poderão apresentar sentimentos de rejeição e 

distanciamento contra o genitor que proferiu as aludidas agressões. Ocorre que tais 

condutas são facilmente confundidas com aquelas atribuídas à denominada 

Síndrome da Alienação Parental.  

Por essa razão, para se auferir a configuração de Alienação Parental 

devemos observar não apenas a situação nuclear apresentada, mas uma 

compreensão ampla do núcleo familiar em estudo. Isso porque, é premente a 

necessidade de se ouvir o infante em apreço para buscar descobrir quais os motivos 

que levaram o mesmo à repelir o genitor, e se este comportamento não fora 

motivado por anteriores atitudes de desrespeito do próprio pai com o filho. 

Assim, a aplicação da Lei de Alienação Parental importa em uma análise 

minuciosa, a fim de que o caso concreto seja averiguado, pois, em que pese a 

rejeição do menor, podemos observar a necessidade de se aproximar o infante do 

genitor que este busca repelir, contudo sempre em respeito às vontades do mesmo 

e alinhado ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente enquanto 

sujeitos de direitos e detentores de vontades próprias.  

 

CONCLUSÃO 

Em que pese a familiar ser expressão de segurança à seus membros, 

comumente encontramos violações de direitos dentro do núcleo familiar, a exemplo 

da violência intrafamiliar destinada à mulher e aos filhos. Nos casos de violência de 

gênero, perpetrada no cerne da vida comum, teremos os filhos do casal como 

espectadores, e estes, ao se depararem com tais atos estão sujeitos a diversos 

danos psicológicos, estes infantes poderão até mesmo apresentar traumas 

semelhantes àqueles que sofreram agressões contra sua própria pessoa. Neste 



 
 

 

ínterim, podemos imaginar que estas crianças podem apresentar rejeição e 

distanciamento contra o genitor que proferiu as agressões, contudo tal 

comportamento é facilmente confundido com alienação parental.  

Devemos sempre analisar casuisticamente para constatar se a rejeição 

apresentada pela criança é proveniente de programação prévia feitar por um dos 

genitores contra o outro, ou se é comportamento decorrente de possíveis traumas 

causados pelas violências a ele causadas. De mesmo modo, é necessário 

considerar crianças como detentores de autonomia própria, a fim de resguardar-lhes 

o direito de expressarem suas vontades e serem ouvidos na medida da relevância 

do que querem expressar.  
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TERRORISMO ÍNTIMO: UM NOVO RETRATO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

INTIMATE TERRORISM: A NEW PORTRAIT OF DAILY DOMESTIC VIOLENCE 
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Resumo: O escopo deste estudo é analisar a possibilidade de se estabelecer um 
paralelo entre a violência de gênero e o terrorismo em sua essência. Serão 
abordados pontos de conexão entre estas formas de violências, sendo elencados 
elementos que podem trazer outra conotação à violência de gênero enquanto 
violação dos direitos humanos que é. Pretende-se trazer uma análise crítica acerca 
das consequências equivalentes destes delitos e utilizando-se como método de 
abordagem o dedutivo e como método de procedimento a pesquisa bibliográfica. 
propõe-se ao final que esta aproximação seja utilizada como método de difusão do 
conceito e da importância do enfrentamento à violência bem como no 
recrudescimento de medidas punitivas aos agressores, atuando como forma de 
prevenção a novos delitos. 
 
Palavras-chave: Terrorismo, Violência, Doméstica, Direitos, Humanos. 

 

Abstract: The scope of this study is to analyze the possibility of establishing a 
parallel between gender violence and terrorism in its essence. Points of connection 
between these forms of violence will be addressed, with elements listed that may 
bring another connotation to gender violence as a violation of human rights. It is 
intended to bring a critical analysis about the equivalent consequences of these 
crimes and using as method of approach the deductive and as method of procedure 
the bibliographic research. it is proposed at the end that this approach be used as a 
method of diffusing the concept and importance of coping with violence as well as in 
the intensification of punitive measures against the aggressors, acting as a way to 
prevent new crimes. 
 
Keywords: Terrorism, Violence, Domestic, Rights, Human. 
 
INTRODUCÃO  

Em um mundo cada vez mais integrado e globalizado, onde conflitos 

geopolíticos tem sido uma infeliz constante, num contexto onde a informação é 

transmitida em uma velocidade assombrosa, temos nos familiarizado com o termo 

“terrorismo” em uma concepção específica, que é o atrelado a prática de atos 

violentos instantâneos em massa, que causam intensa destruição e comoção ao 

redor do globo, os ditos “atentados terroristas”. Neste contexto, a associação 
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imediata que fazemos ao termo “terrorismo” é com estas atuação violentas sempre 

eivadas de nítidos propósito políticos, ideológicos e em algumas vezes xenófobos. 

Contudo, a matriz etimológica do termo “terrorismo” nos remete a uma raiz 

social muito mais profunda que é muito relevante a própria construção de nosso 

tecido social. Terrorismo, na realidade, representa uma maneira de estabelecer uma 

vontade à outrem através do uso contínuo do terror, um uso deliberado e sistemático 

de violência, seja ela de qualquer ordem, mortal ou não, para fazer intimidar um 

indivíduo e manipular suas convicções e atitudes. Deste modo, um ato terrorista (ou 

de terror) é aquele que possui em suas elementares uma disseminação e utilização 

do medo com reflexo comportamental. 

O que faz o terrorismo ser imediatamente interligado à razões políticas e 

ideológicas é o fato de ser empregado como mecanismo de revolta e oposição à 

determinadas causas e motivações envolvendo estes conflitos internacionais. 

Contudo, a utilização destes expedientes – de terrorismo – nem é exclusividade de 

zonas de conflito fronteiriço e nem tão pouco inerente a questões internacionais, 

posto que diversas nações não se furtaram desta práxis para coibir rebeliões e 

ideologias internas. 

Neste contexto, infelizmente, a correlação de terrorismo, força, arbítrio, 

medo e violência de gênero é já uma corrente cultural histórica uma vez que 

diversos crimes de gênero foram sistematicamente empregados como mecanismos 

de opressão e perpetuação de regimes autoritários e/ou antidemocráticos, de modo 

a afligir e manter sob controle uma camada mais vulnerável da população oprimida, 

mas também a servir como uma espécie de nefasto troféu, espólio de guerra ou 

demonstrativo de poderio. Este “terrorismo de estado” foi praticado inclusive no 

Brasil, nos anos de chumbo da ditatura militar. 

Contudo, há um plano mais imediato desta violência, uma visão mais intima, 

em escala doméstica e local, mas que é igualmente mórbida, reprovável e fatal e 

que possui inclusive uma identidade de perfil criminológico entre os perpetuadores 

das condutas, mas que entretanto não é desnudada e identificada, do contrário: é 

relativizada e sequer é enfrentada como uma patologia social, uma ofensa 

humanitária. A violência de gênero replica, em escala familiar e social, estes 

expedientes de imposição da vontade e convicção de um indivíduo sobre outro, 

guardando diversas similitudes ao terrorismo geopolítico, em forma e consecução. 

 



 
 

 

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMO UM ATO DE TERRORISMO: 

Inegável que a violência perpetrada contra a mulher tem em sua essência 

um nítido caráter domesticador, por assim dizer: a violência empregada serve como 

meio de intimidação e como forma de refrear a autodeterminação da ofendida, 

amoldando as suas atitudes – e reações – à conveniência e expectativa do agressor, 

reposicionando-as em seu dito devido lugar. Nesta linha, mulheres são domadas em 

seu ímpeto natural, dominadas e subjugadas, são exaustivamente padronizadas e 

limitadas, levando sobre si um cabresto com o qual gradativamente se habituam e, o 

pior, dele tornando-se dependentes.  

Esta característica, de imposição de limitações às mulheres teve as suas 

repercussões culturais e psicológicas muito bem anotada na obra de BONACHELA: 

Cuando se mira em su conjunto la violência de género, y no a cada hecho 

singular aisladamente, se ve com claridad que pretende que las mujeres 

tengan miedo y no sean independientes, sino limitadas, sumisas, que 

permanezcan relegadas al espacio privado, obedientes, que piensen que no 

pueden hacer nada distinto de lo que mand la tradición sin pagar las 

consecuencias. Va dirigida contra las mujeres em sentido colectivo, aún 

cuando se materialice em determinadas mujeres singularmente, el temor 

que tal violência inspira a las víctimas se extiende en froma de temor 

compartido por el conjunto de las mujeres que sienten como la presión de la 

amenaza latente. Em definitiva, de manera semejante a la del terrorismo de 

signo político. (BONACHELA, 2015, p. 76) 

A ideia de pertencimento, de coisificação das mulheres pelos seus parceiros 

representa uma ideologia machista e patriarcal, a qual é sustentada por uma política 

e estrutura social que padece do mesmo vício de convicção e legitimação moral 

desta violência sistemática, vide GIMENO: 

[...] la idea que genera más violencia es aquella que hace crer a los 

hombres que las mujeres, algunas mujeres, les pertenecen y que, por tanto, 

tienen derecho a exigirles determinados comportamientos, incluso 

determinados sentimientes. Esa es uma idea política. Los asesinos matan 

porque están convencidos de que esta idea es certa y que, por tanto, les 

ampara certa legitimidade moral. [...] Ellos matan para restablecer el orden, 

para poner em su orden su mundo, un mundo que ella , la culpable, 

amenaza con subvertir: no le muestra respeto, se há ido con otro, se há 

dejado em ridículo, la há traicionado, etc. (GIMENO, 2015) 

E, neste ponto, fica bastante evidenciada a conexão entre as formas de 

violência, uma vez que as atitudes violentas são empregadas com o precípuo fim de 

manter em vigor uma ordem social machista, sendo assim cristalino que a violência 



 
 

 

doméstica e familiar contra a mulher constitui uma forma de ataque a dignidade da 

pessoa humana e, como tal, configura uma grave violação aos direitos humanos 

(SOUZA, 2008).  

Desta feita, o enfrentamento desta violência, e gênero, deve ser 

absolutamente equivalente ao enfrentamento do terrorismo geopolítico, não se 

aceitando que tal questão, de interesse público, seja relegada ao patamar de 

questão particular, conforme BIANCHINI: 

Uma coisa são as opções privadas da relação entre gêneros, outra é 

pretender que a violência de gênero seja um assunto privado. Ainda que 

intervenção do estado-direito penal acarrete, sempre, efeitos funestos para 

o indivíduo, seus familiares e sociedade em geral, há que se ter em mente 

que o distanciamento do Estado nos conflitos familiares, privatizando-o, no 

caso, acarreta males ainda mais graves. É que a ausência da mão estatal, 

além de desproteger aquela mulher que se encontra em situação 

vulnerável, transmite uma mensagem à sociedade de que a violência 

doméstica é tema afeito à sociedade conjugal/familiar e que não se deve 

ingerir sobre ele, remetendo, portanto, o problema ao seu aspecto privatista, 

o que seria um retrocesso. (BIANCHINI, 2018, p. 125) 

Deste modo, o tratamento – e enfrentamento – à ofensa aos direitos das 

mulheres deve ser similar à ofensa de direitos humanitários, o que redimensiona o 

tema e permite fazer exigências em termos que a comunidade internacional já 

aceitava como mínimas para alguns grupos étnicos, por exemplo, afetados por atos 

terroristas (CAVALCANTI, 2010, p. 116). 

A ainda um comparativo direto feito entre os atos de violência doméstica 

com aqueles atos próprios de terrorismo geopolítico, uma vez que métodos que 

causam dores e sofrimentos agudos, quer sejam físicos ou mentais, infligidos 

intencionalmente por uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa 

qualquer comportamento ou atitude, ou ainda, com o intuito de castiga-la, intimidá-la 

ou coagi-la, representa uma das forma de violência dispostas  no Art. 7º da Lei 

11.340/2006 e, em igual parâmetro e medida, a definição de tortura encontrada no 

Art. 1º da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis da 

Organização das Nações Unidas (ONU) de modo que “la violencia contra la mujer 

causa innumerables sufrimientos, daña a las familias a través de generaciones y 

empobrece a las comunidades” (ANNAN, 2006), sendo considerada, talvez, a mais 

vergonhosa entre todas as violações dos direitos humanos.  

Corroborando a proximidade de tais formas de violência e dando esteio a 



 
 

 

utilização da expressão “terrorismo íntimo”, a Universidade de Durham e pela rede 

de televisão BBC, na Inglaterra, em pesquisa denominada Everyday Terrorism: how 

fear Works in Domestic Abuse (em tradução livre: o terrorismo diário: como o medo 

atua em violência doméstica) trouxe uma importante correlação entre o perfil 

criminológico dos agressores domésticos e de terroristas, de modo que no caso de 

incidente violento doméstico, as autoridades policiais tem procedido com o 

cruzamento de informações sobre o perfil do agressor e verificado, com efetividade, 

envolvimentos em atentados terroristas. (DURHAM, 2017). 

Violações humanitárias assim, tão consistentes revelam a identidade entre 

tais condutas que deve ser melhor estudada, até mesmo como método de 

prevenção de ambos os delitos e proteção de toda uma coletividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário um aprofundado enfoque nos danos sociais difusos a que a 

conduta de violência de gênero resulta. Isto porque o dano perpetrado comumente 

ultrapassa a pessoa da ofendida e, neste jaez, incorre noutras consequências e 

lesões a bens jurídicos distintos à indivíduos que são alcançados, direta ou 

indiretamente, pela ruptura comportamental que é a prática de violência em âmbito 

doméstico. O resultado apontado por pesquisas iniciais é preocupante no sentido de 

apontar uma brecha comportamental e de conduta social que pode dar azo a crimes 

ainda mais amplos. Assim, um olhar mais acurado poderá resultar numa melhor 

compreensão e prevenção de eventos futuros, em qualquer âmbito, podendo 

também, se bem demonstrados, atuar com uma fundamentação à decisões e 

sentenças, sobretudo diante do evidente risco à ordem que podem representar tais 

desvios de caráter e/ou conduta.  

E, com igual grau de importância, a própria equiparação da violência 

doméstica, culturalmente massiva e sistemática, à figura do terrorismo, a alçando à 

um grau de crime contra a humanidade, induvidosamente fará revelar a gravidade 

de condutas antes naturalizadas , rompendo assim com uma tolerância social e 

corroborando na mudança de mentalidade e estrutura de poder machista e 

patriarcal, então estabelecida.  
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PSYCHOLOGY WITH THE WOMAN VICTIM OF DOMESTIC VIOLENCE, BASED 
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Resumo: O psicólogo tem um papel primordial no auxílio a mulheres vítimas de 
violência doméstica, oferecendo suporte psicológico para que se sintam encorajadas 
e consigam se libertar desta situação e dos impactos da violência em suas vidas. O 
presente trabalho foi desenvolvido no NUMAPE/Londrina-Pr (Núcleo Maria da 
Penha) que é um Projeto do Programa Universidade Sem Fronteiras do governo do 
Estado do Paraná. O NUMAPE presta atendimento jurídico e psicológico gratuito às 
mulheres de baixa renda em situação de violência doméstica. O objetivo deste 
trabalho é iniciar reflexões acerca da atuação do psicólogo junto a essas mulheres, 
por meio da apresentação de um caso atendido pela psicologia no NUMAPE. O 
psicólogo ao escutar a história da mulher pode, junto a ela, além de trabalhar com o 
resgate de autoestima e autonomia, discutir projetos de vida, buscando encontrar 
alternativas à sua situação atual. No recorte do caso apresentado, as intervenções 
do psicólogo foram importantes para que a mulher pudesse elaborar um “plano de 
fuga” para conseguir sair da casa onde vivia com seu agressor. 
Palavras-chave: Psicologia. Mulher. Violência Doméstica. 
 
Abstract: The psychologist has a primary role in helping women victims of domestic 
violence, offering psychological support so that they can feel encouraged and able to 
free themselves from this situation and the impact of violence on their lives. The 
present work was developed in NUMAPE / Londrina-Pr (Núcleo Maria da Penha) 
which is a Project of the University Without Frontiers Program of the Paraná State 
government. NUMAPE provides free legal and psychological assistance to low-
income women in domestic violence situations. The objective of this work is to initiate 
reflections about psychologist's performance with these women, through the 
presentation of a case attended by psychology in NUMAPE. The psychologist, when 
listening to the history of the woman, can, together, work with the rescue of self-
esteem and autonomy, discuss life projects, seeking to find alternatives to her current 
situation. In the present case, interventions of the psychologist were important so that 
the woman could elaborate a "plan of escape" to be able to leave the house where 
she lived with her aggressor. 
Key words: Psychology. Woman. Domestic Violence. 
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A partir da aprovação da Lei nº 11.340 em 2006, conhecida como Lei Maria 

da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher passou a ser considerada 

crime. Desde que entrou em vigor, a lei cria mecanismos para prevenir e coibir a 

agressão que acontece especialmente no espaço doméstico e desde sua existência 

tem atuado como importante ferramenta de transformação social e superação da 

violência de gênero. Atualmente existem serviços que assistem e protegem as 

mulheres que se encontram em situação de violência, tais como: delegacias 

especializadas, centros de referência e casas-abrigo (OLIVEIRA et al., 2017; 

LONDRINA, 2014). 

A cidade de Londrina-PR, além de todos estes serviços, atua também no 

enfrentamento desta realidade por meio do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE). O 

NUMAPE é um Projeto de Extensão Universitária, subsidiado pela Secretaria da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI/PR), por meio do Programa 

Universidade Sem Fronteiras. Esse projeto iniciou em 2013 com o intuito de prestar 

atendimento jurídico e psicológico gratuito às mulheres de baixa renda em situação 

de violência doméstica e que gostariam de se desvincular de seus agressores, 

sendo cadastrado, também, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), na 

modalidade de projeto de extensão. 

No que se refere ao acompanhamento psicológico, as mulheres são atendidas 

semanalmente e de forma individual em sessões com 50 minutos de duração. O 

atendimento no NUMAPE caracteriza-se como emergencial, portanto as 

intervenções são muitas vezes pontuais sendo realizadas em média 12 sessões com 

cada mulher. Todavia, quando ela necessita de acompanhamento por um tempo 

maior do que este que o núcleo pode oferecer, ela é encaminhada a outros serviços 

de psicologia da rede, como os serviços-escolas de Psicologia das Universidades da 

cidade de Londrina. O principal objetivo dos atendimentos é oferecer um espaço de 

fala e escuta, em que seja possível acolher e orientar as mulheres quando 

necessário. 

 A mulher que convive ou conviveu durante algum tempo com a violência 

apresenta, na maioria das vezes, grande dificuldade para mudar sua realidade, 

necessitando de auxílio externo que a ajude a criar mecanismos para romper com 

esta condição (MONTEIRO, 2012). O atendimento psicológico busca desenvolver 

e/ou fortalecer comportamentos de ajustamento e adaptação psicológica, de modo a 

auxiliar a mulher a lidar com o impacto da violência e possibilitar o resgate de sua 



 
 

 

autoestima, bem-estar emocional e melhoria da sua qualidade de vida, oferecendo 

suporte para que se sintam encorajadas e consigam se libertar da situação em que 

vivem (BENEVIDES et al., 2013). 

A partir disso, o objetivo deste trabalho é iniciar reflexões acerca das 

possibilidades de atuação do psicólogo junto às mulheres vítimas de violência 

doméstica por meio da apresentação de um caso atendido pela psicologia no 

NUMAPE, tendo como intenção refletir a relevância do acompanhamento psicológico 

enquanto suporte para que a mulher consiga efetivamente se desvincular de seu 

agressor. 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CASO E PRIMEIRAS ENTREVISTAS 

Ana (nome fictício) tem 31 anos e foi criada pela avó paterna porque, quando 

nasceu, seus pais se encontravam em situação que dificultava o exercício das 

funções materna e paterna. Sua mãe tinha esquizofrenia e seu pai era alcoólatra. 

Durante sua infância e parte da adolescência foi agredida e humilhada 

constantemente pela avó. Desde os 15 anos estava em um relacionamento abusivo 

e não tinha apoio familiar. Relatou que casou para fugir de casa. Tem dois filhos e 

atualmente cursa pós-graduação. Ana buscou o NUMAPE para entrar com ação de 

dissolução de união estável, guarda dos filhos e pensão alimentícia e quando 

chegou ao núcleo estava ainda morando com o agressor. De modo geral, 

apresentava baixa autoestima, constante necessidade de aprovação, motivação e 

elogios. 

A característica de baixa autoestima e a falta de confiança em si é comum 

entre mulheres vítimas de violência doméstica, visto que o contexto em que vivem 

muitas vezes prejudica sua autonomia para tomar decisões por conta própria. Uma 

alternativa possível a este estado é trabalhar com a mulher de modo a fazer com 

que ela enxergue em si pontos positivos e conquistas realizadas até o momento, 

com a intenção de que ela perceba suas potencialidades e possa traçar novas 

metas para sua vida, contribuindo para o resgate de sua identidade (HIRIGOYEN, 

2006). 

Desde o primeiro contato, o psicólogo deve buscar ofertar um espaço de 

escuta atentiva no qual as mulheres se sintam acolhidas e que possibilite a criação 

de um vínculo entre ela e o profissional (PIMENTEL, 2011). Os primeiros 

atendimentos com Ana foram importantes neste sentido, pois o vínculo com a 



 
 

 

psicóloga facilitou a partilha de suas experiências, medos e expectativas 

colaborando com a efetivação de algumas intervenções. Ao encorajá-la a falar sobre 

sua experiência e entrar em contato com emoções que até o momento podem ter 

sido reprimidas é possível que a mulher compreenda e avalie sua realidade, se 

proteja de novos atos violentos e mobilize recursos para sair desta situação 

(HIRIGOYEN, 2006).  

No atendimento à vítima, um dos principais objetivos consiste em fazer com 

que a mulher se sinta autora de seu próprio destino (HIRIGOYEN, 2006). Condição 

favorecida pelo psicólogo quando entende a mulher que encontra-se inserida em 

situação de violência conjugal como um ser ativo, sendo capaz de desvincular-se 

desta realidade. 

 

A ELABORAÇÃO DE UM “PLANO DE FUGA” 

Depois de estabelecido o vínculo, foi possível a Ana falar sobre sua intenção 

de sair da casa onde morava com o agressor, bem como sobre o medo da mudança, 

da reação dele e de ficar sozinha. Relatou que todas as vezes em que pensava em 

sair e em como fazer isso, surgia uma sensação denominada por ela “ruim”, 

semelhante há alguns anos quando já havia tentado se separar. Foi possível a Ana 

falar também que se considera emocionalmente dependente de seu companheiro, 

apesar da violência e de como não entende esta sua condição. 

 A dependência emocional em relação ao agressor é comum entre vítimas de 

violência doméstica. Para mudar este quadro torna-se necessário um trabalho de 

conscientização de si e resgate de sua autonomia, bem como o reconhecimento de 

suas potencialidades para transformar sua realidade independente do outro. Esta 

prática pode proporcionar condições para que a mulher tenha coragem de sair de 

uma relação que a prejudique (MONTEIRO, 2012). 

Durante os atendimentos Ana pôde, com o suporte oferecido pela psicóloga, 

elaborar um plano de mudança para a casa da irmã, chamado por ela de “plano de 

fuga”, onde ficaria abrigada com os filhos provisoriamente. Juntas, durante os 

atendimentos, esquematizaram um passo a passo do que ela poderia fazer para 

conseguir sair da casa e conversavam sobre os sentimentos envolvidos nesse 

processo. A partir desta intervenção, Ana conseguiu ir para a casa de sua irmã e, 

apesar, de ter considerado difícil lidar com os sentimentos que surgiram enquanto 

colocava seu plano em prática, relatou que sentiu-se aliviada ao chegar lá. Em um 



 
 

 

dos últimos atendimentos realizados, Ana contou que era a primeira vez que estava 

começando a pensar de forma diferente, visualizando opções positivas para sua vida 

após ter se afastado de seu agressor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O psicólogo ao escutar a história de mulheres vítimas de violência doméstica 

pode, junto a elas, trabalhar com o resgate de autoestima e autonomia, discutir 

projetos de vida, buscando encontrar alternativas à sua situação atual, além de 

oferecer suporte para que elas consigam efetivamente se desvincular de seus 

agressores. No recorte do caso apresentado, as intervenções do psicólogo foram 

importantes para que Ana pudesse elaborar um plano de fuga e conseguir colocá-lo 

em prática. É relevante considerar que, o fato dela sair da casa não quer dizer que 

todas suas questões foram trabalhadas e nem que ela está totalmente desvinculada 

emocionalmente de seu agressor, mas esta ação pode representar um passo 

significativo em direção a este objetivo. 
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FEMINICÍDIO: O ÁPICE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DA VIOLAÇÃO AO 
DIREITO À PAZ 

 
FEMINICIDE: THE ACME OF GENDER VIOLENCE AND VIOLATION TO THE 
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Resumo: A Lei 13.104 de 2015, Lei do Feminicídio, traz em seu texto o homicídio de 
mulheres pura e simplesmente por serem mulheres. O objetivo do presente trabalho 
é apontar o fato do Feminicídio amiúde ser precedido por agressões físicas, 
psicológicas ou morais, e que essas agressões representam um sinal de alerta para 
o Estado, ao qual cabe preservar os direitos fundamentais de todas as parcelas da 
sociedade, nesse caso garantindo a preservação do Direito à Paz e à Dignidade 
Humana dessa mulher vítima da violência. Sob uma perspectiva sociológica e 
cultural, percebemos que essas agressões possuem suas raízes no Patriarcalismo, 
que subjuga a mulher em detrimento do poder do homem. Para tanto utilizamos 
pesquisas bibliográficas através do método dedutivo. Nesse sentido, se faz notório 
que além existência da Lei 13.104/15, é necessário uma atuação, mobilização e 
reestruturação do Estado, para que não haja a banalização da vida dessas 
mulheres. 
Palavras-chaves: Feminicídio. Violência de gênero. Direito à paz.  
 
Abstract: The law 13.140 of 2015, the Law of Feminicide, reflect in the text the 
murder of women purely and simply because they are women. The objective of the 
present work is to point out the fact that Feminicide is often preceded by physical, 
psychological or moral aggression, and that these aggressions represent a warning 
signal to the State, which is to preserve the fundamental rights of all parts of society, 
in this case ensuring the preservation of the Right to Peace and Human Dignity of 
this woman victim of violence. From a sociological and cultural perspective, we 
perceive that these aggressions have their roots in Patriarchalism, which subjugates 
woman to the detriment of the power of man. For this we use bibliographical research 
through the deductive method. In this way, it becomes notorious that in addition to 
the existence of Law 13.104 / 15, it is necessary to act, mobilize and restructure the 
State, so that there is no banalization of the lives of these women. 
Key-works: Feminicide. Gender violence. Right to peace. 
 
INTRODUÇÃO 

O Feminicídio é, de forma simples e objetiva, o assassinato de uma mulher 

pela sua condição de mulher. Trata-se da última instância da violência de gênero, já 
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que na maioria das vezes ocorre no âmbito da violência doméstica ou familiar, sendo 

precedido por outros diversos tipos de agressões. Além de representar o extremo da 

violação ao Direito à Paz e o ápice de uma cultura de dominação e subjugação da 

mulher.  

Em razão do alto índice de homicídios de mulheres, até então considerados 

meramente como crimes passionais, ocorridos no Brasil, e, da insuficiência da Lei 

11.340 de 2006 – Lei Maria da Penha -, como meio repressivo, o crime do 

Feminicídio foi tipificado pela lei 13.104 de 2015, que o dirigiu ao rol de Homicídios 

Qualificados previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, além de o vincular ao rol de 

Crimes Hediondos. Assim, com o advento dessa lei, é reconhecida a gravidade de 

tal crime, porém, a existência isolada da Lei do Feminicídio é ineficaz.  

O Feminicídio se consubstancia em uma sociedade na qual a condição de 

mulher é extremamente subjugada e objetificada culturalmente. De modo que, 

mesmo após tantos anos e avanços essa cultura Patriarcalista ainda está 

extremamente enraizada na presente sociedade, sendo necessário assim uma 

reestruturação do Estado e mobilização em rede deste para que haja de fato uma 

diminuição dos números referentes ao Feminicídio. Nesse contexto a intenção desse 

trabalho é analisar o feminicídio como o ápice, a última esfera, de um ciclo de 

violência doméstica, sendo as agressões precedentes sinais de alerta para atuação 

do Estado, que deve dar importância para todos os aspectos da violência contra a 

mulher.  

Tendo em vista que o Estado se incumbe de preservar os direitos 

fundamentais de todas as esferas da sociedade, a violência doméstica não 

representa apenas uma questão familiar, mas uma questão do Estado e da 

sociedade como um todo, cabendo-lhe a preservação do Direito à paz e da 

Dignidade humana da mulher vítima de violência, que se encontra em situação de 

extrema vulnerabilidade. 

 

O FEMINICÍDIO COMO ÁPICE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DA VIOLAÇÃO AO 

DIREITO À PAZ 

A violência contra a mulher está extremamente presente na sociedade 

brasileira, independendo de raça, cultura ou classe para sua manifestação, o 

número de vítimas é gigantesco e a violência na maioria das vezes é silenciada. De 

acordo com Leonor Walker (1979) a violência doméstica ou familiar é composta por 



 
 

 

três fases cíclicas, nessa perspectiva apontamos o feminicídio como a derradeira 

instância dessa violência. 

 

O feminicídio representa a última etapa de um continuum de 
violência que leva à morte. Seu caráter violento evidencia a 
predominância de relações de gênero hierárquicas e desiguais. 
Precedido por outros eventos, tais como abusos físicos 
e psicológicos, que tentam submeter as mulheres a uma lógica de 
dominação masculina e a um padrão cultural de subordinação que foi 
aprendido ao longo de gerações. (BANDEIRA, 2013) 
 

Assim, como delineado, tal violência é decorrência, ainda, de aspectos 

sociológicos, como a cultura brasileira patriarcalista, que legitimam a superioridade 

do homem nas relações de gênero e justificam a submissão e inferiorização da 

mulher, perpetuando essa violência de gênero que em muitos casos pode chegar ao 

feminicídio. Dessa forma, é crucial a coexistência da Lei Maria da Penha e da Lei do 

Feminicídio pois enquanto uma define o feminicídio como, na maioria dos casos, 

decorrente de violência doméstica ou familiar a outra delimita os parâmetros da 

violência doméstica ou familiar. 

De acordo com o Mapa da Violência de 2015 o Brasil ocupa a quinta posição 

em um ranking de 83 países quanto ao assassinato de mulheres qualificados como 

Feminicídio. Pelos dados do Conselho Nacional de Justiça em 2017 os tribunais de 

justiça de todo o país movimentaram 13.825 casos de feminicídio. Tais dados 

alarmantes apenas expressam a necessidade e importância do surgimento da lei 

13.140/15. Mesmo assim, as críticas quanto à ela foram imensas, demonstrando o 

ainda despreparo da sociedade e de muitos profissionais para lidar com o assunto. 

 
Decerto, não obstante os significativos avanços, especialmente no 
mundo ocidental, no sentido da afirmação e garantia dos direitos das 
mulheres, da superação das relações de subordinação e da 
construção de nova forma de convivência entre os gêneros, ainda 
subsistem resquícios da ideologia patriarcal, da histórica 
desigualdade, da discriminatória posição de subordinação da mulher. 
Tais resquícios, naturalmente, se refletem nas relações 
individualizadas e, mesmo onde registrados aqueles avanços, é 
ainda alto o número de agressões de homens contra mulheres no 
âmbito doméstico, a caracterizar a chamada “violência de gênero”, 
isto é, a violência motivada não apenas por questões estritamente 
pessoais, mas expressando a hierarquização estruturada em 
posições de dominação do homem e subordinação da mulher, por 
isso se constituindo em manifestações de discriminação. (KARAM, 
2015, p. 17-46) 
 

A Constituição Federal da República de 1988 traz em seu artigo 4º, inciso VI, 



 
 

 

a defesa da paz como um Princípio Constitucional, tendo este, assim como afirma 

Paulo Bonavides (2008), a mesma força, virtude, e expressão normativa dos direitos 

fundamentais, inerentes a todo o indivíduo e crucial para o seu desenvolvimento 

social e biológico. O Direito à paz é considerado, ainda, como uma 5º Dimensão dos 

direitos fundamentais, sopesando a suma importância desse direito à humanidade. 

Ora, face às considerações aduzidas, quando tratamos da violência de 

gênero estamos tratando, consequentemente e diretamente, da violação ao direito à 

paz dessa mulher vítima de violência. Sendo necessário uma atuação do Estado 

como defensor desses Direitos Fundamentais, responsável pela proteção do 

indivíduo, das minorias, e diretamente dessa vítima. O surgimento de uma lei 

criminalizando tal violência é essencial e inclusive garante uma segurança jurídica, 

conquanto, não é suficiente, a atuação efetiva e eficaz do Estado se faz necessária 

com o alarmante número de mulheres violentadas e mortas no Brasil, para garantir a 

preservação do direito à paz. “Para garantia da igualdade não basta a proibição da 

ação discriminatória, efetuada por meio da legislação repressiva, sendo essencial a 

implementação de políticas públicas capazes de incentivar a inclusão social dos 

grupos reconhecidamente vulneráveis. (CORRÊA, 2010, p. 55.) 

Cumpre ressaltar que a questão de que a violência doméstica não é apenas 

uma questão familiar, o Estado possui a obrigação de proteger essas mulheres 

desenvolvendo mecanismos de prevenção e repressão à essa violência. Muitos 

desses assassinatos poderiam ser evitados com uma maior atenção por parte dos 

agentes públicos pertencentes aos sistemas de segurança e da justiça. Ao invés 

disso, verificamos que na maioria das vezes essas vítimas não receberam uma 

atenção adequada do Estado, tendo suas vidas banalizadas. 

 

CONCLUSÃO 
Com base no exposto, fica evidente que o Brasil, sendo o quinto país no 

qual mais ocorrem Feminicídios, se encontra em uma situação alarmante. Para 

encontrar uma solução para tal fato, cuida-se de analisar a raiz da situação, de onde 

ela vem e por onde passa até chegar à sua última instância: o Feminicídio.  

No presente trabalho percebemos que o Feminicídio, na maioria das vezes é 

precedido por outros diversos tipos de agressões, que são, ainda, decorrentes de 

aspectos sociológicos, de uma cultura onde há o domínio do homem em detrimento 

da subordinação da mulher. Claro está, portanto, que a questão da violência 

doméstica é ainda mais complicada do que imaginamos quando nos deparamos 



 
 

 

inicialmente com o tema, já que envolve inúmeros fatores culturais, históricos e 

sociológicos presentes na sociedade até os dias atuais e que perpetuados podem 

fazer com que essas agressões se transformem em um feminicídio.  

Em suma, o surgimento da lei do feminicídio representa um grande avanço 

dentro da sociedade, pois demonstra uma maior preocupação desta com as 

mulheres vítimas de violência doméstica, no entanto essa lei precisa ir além da 

função simbólica das leis do âmbito penal, sendo necessário não apenas a 

existência dela mais uma reestruturação do Estado e mobilização do mesmo para 

que a vida dessas mulheres não seja banalizada. Principalmente pelo fato de que o 

Estado é o responsável pela preservação do Direito à paz e à Dignidade dessas 

mulheres vítimas, sendo a violência de gênero uma das principais violadoras desses 

direitos fundamentais. 
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Resumo: É diante dos movimentos sociais percorridos há décadas, que a mulher 
vem conseguindo, em passos lentos, seu espaço na sociedade e a Lei n°11.340/06, 
denominada Lei Maria da Penha, é um exemplo de conquista e vitória às vitimas. 
Uma das particularidades que esta Lei trouxe, foram as Medidas Protetivas de 
Urgência, que tem como principal finalidade trazer proteção imediata a vítima que 
está correndo risco de vida. O que de fato seria algo extremamente importante e 
eficiente, pois no seu todo, a Lei Maria da Penha traz dispositivos que visam 
proteger, coibir e evitar a violência. Porém, veremos com este trabalho que nem 
sempre é o que acontece na realidade. O Brasil enfrenta problemas na aplicação 
das medidas protetivas de urgência, dentre eles, a falta de fiscalização e 
investimento por parte do Estado, o que está gerando conseqüências irreparáveis e 
a estagnação do número da violência de gênero no país. 
Palavras-chave: Medidas Protetivas de Urgência. Lei n°11.340/06. Ineficácia. 
 
Abstract: It is in front of the social movements that have been going for decades that 
the woman has been achieving, in slow steps, her space in society and before the 
Law n ° 11.340 / 06, denominated Law Maria da Penha, demonstrates a conquest 
and victory to the victims. One of the peculiarities that this Law brought, was the 
Emergency Protective Measures, whose main purpose is to provide immediate 
protection to the victim who is at risk of life. What in fact would be extremely 
important and efficient, because in its entirety, the Maria da Penha Law brings 
devices that aim to protect, restrain and prevent violence. However, we will see with 
this work that it is not always what happens in reality. Brazil faces problems in the 
application of urgent protective measures, among them, the lack of supervision and 
investment by the State, which is generating irreparable consequences and the 
stagnation of the number of gender-based violence in the country. 
Key-words: Emergency Protective Measures. Law n°11.340/06. Inefficiency. 
 
INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é um fenômeno histórico e enraizado na 
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sociedade. A cultura de inferioridade feminina advem de uma cultura patriarcal, onde 

o homem é centro do vinculo familiar, tido como detentor do poder, desde 

econômico, quanto social, ao lado da imagem da mulher, que é vista como simples 

uma doméstica, sem nenhuma voz ativa.  

Por conseqüência, a violência de gênero se torna evidente devido à relação 

de desigualdade que existe entre o homem e a mulher. Onde este, domina a mulher 

de forma a submetê-la as suas vontades, utilizando-se da violência como ferramenta 

a atingir seus objetivos. E isso, é conseqüência de um processo de socialização, que 

envolve padrões sociais impostos para ambos os sexos, que infelizmente, cria em 

muitas mulheres a “aceitação” do seu lugar submisso na sociedade. 

Porém, com os movimentos feministas decorrentes na história, principalmente 

advinda com a Revolução Industrial, o assunto começou a ser difundido e houve 

uma forte mobilização para dar conhecimento às mulheres de seus direitos. No 

Brasil, por exemplo, na década de 70, os movimentos incentivavam as mulheres a 

denunciarem seus agressores. 

Até que em 2006, foi promulgada a Lei de n°11.340/2006, denominada Lei 

Maria da Penha que ficou conhecida, pois teve sua origem vinculada a um caso de 

uma mulher que sofreu agressões irreparáveis e ameaças de morte do ex-marido. 

Essa lei trouxe como garantia, a proteção da mulher e principalmente punir aquele 

que comete o crime. Pois antes de promulgada a lei, os casos eram tratados em 

âmbito dos Juizados Especiais e tidos como casos de menor potencial ofensivo, o 

que fazia com que os agressores recebessem penas irrisórias e continuassem a 

cometer os mesmos atos, pois se sentiam impunes.  

Dentre as garantias que essa lei nos traz, uma delas são as chamadas 

Medidas Protetivas de Urgência, que disponibiliza a vitima o atendimento com 

urgência, sendo decretado pelo juiz, em conjunto com a Autoridade Policial e o 

Ministério Público. Porém, analisaremos criticamente, como vendo sendo aplicadas 

essas medidas, pois em muitos casos, quando deferidas, estão se tornando apenas 

um pedaço de papel. 

 

A FALTA DE APLICABILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

CONTIDAS PELA LEI N°11.340/06 

 As Medidas Protetivas de Urgências e suas aplicações estão dispostas no 

Capítulo II da Lei n°11.340/06. No geral, segundo os artigos, basta a vitima procurar 



 
 

 

uma autoridade policial e requerer alguma dessas medidas protetivas, sendo função 

da policia encaminhar ao juiz, para que este, no prazo de 48 horas decida se 

deferirá ou não o pedido. Ainda, pode ser requerida pelo próprio juiz ou pelo 

Ministério Público.  

Maria Berenice Dias fala que ao elencar essas medidas, a Lei Maria da 

Penha, além de trazer segurança pessoal a vitima, detém o agressor e não vincula 

somente a policia, a atribuição de tomar providências (DIAS, 2013, p.145). 

Porém, na realidade a eficácia das medidas não está se tornando efetiva. 

Uma das grandes reclamações das mulheres, é que ao ativarem a polícia, mesmo 

com a medida de proteção deferida, nenhuma viatura comparece a sua residência, 

ou até mesmo, pelo período de demora, o agressor já fugiu. Como é o caso da 

cabeleireira que prestou boletim de ocorrência cinco vezes perante a autoridade 

civil, porém nada foi feito, logo após, foi morta com sete tiros em seu próprio 

ambiente de trabalho. 

Assim, o que muitas vezes acontece, é que a medida de urgência concedida 

pelo juiz acaba sendo uma simples folha de papel na mão das mulheres. A falta de 

fiscalização para saber se elas estão sendo cumpridas, fazem com que o agressor 

volte a realizar outros delitos. Muito acontece ainda, de o agressor ameaçar a vitima 

para que a mesma se retrate perante a autoridade policial, fazendo-a desistir de 

prosseguir com o feito, tornando a medida mais uma vez ineficaz. 

Como Bianchini afirma no que diz respeito ao cumprimento dessas medidas, 

a Legislação Brasileira não apresenta nenhum dispositivo regulamentador, fazendo 

com que a fiscalização se torne difícil e ineficaz, pois não há como saber se o 

agressor está cumprindo mesmo a medida imposta (BIANCHINI, 2013, p.176). 

Até porque, é perceptível entender o grau de gravidade do caso no momento 

em a vítima conta à autoridade policial, o seu histórico de violência. Percebe-se o 

seu estado físico, a quão abalada à mesma está. O simples fato de essas mulheres 

estarem procurando ajuda, já deve ser algo a ser considerado relevante para que as 

autoridades e o poder judiciário tomem providências. Como a autora Dias afirma que 

não é porque a mulher não conseguiu levar informações a mais, provas e 

documentos, que o juiz deverá indeferir a medida. 

Outro ponto importante a ser destacado, é o fato do Código Penal também ter 

se posicionado sobre esse assunto. Nos artigos 43 e 48, o CP obriga ao agressor 

permanecer fora de casa, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, e que 



 
 

 

durante esse período, é recomendável que seja “ministrados ao condenado cursos e 

palestras ou atribuídas atividades educativas”, diz o Código.  

O que de fato seria muito importante, pois os agressores se reeducariam e 

reavaliariam os seus atos criminosos cometidos. Porém, sabemos que neste ponto o 

Estado também é falho. O que vem acontecendo, é que não existem muitos 

programas com profissionais capacitados nessas áreas e que realmente 

desenvolvam a educação dos agressores. Fazendo com que, os violentadores não 

obedeçam às ordens e continuem praticando os atos criminosos. 

Deve-se ainda, atentar ao fato de que não é somente violência física que faz 

com que a vitima consiga uma medida protetiva de urgência. Violência psicológica, 

emocional, financeira, dentre outras, também se enquadram nesse dispositivo. 

Porém, o que muitas vezes acontece, é que o juiz não considera o caso com 

relevante gravidade, fazendo com que a vitima fique a mercê de outros tipos de 

violências futuras. 

Uma alternativa que o estado do Espírito Santo vem adotando é o chamado 

“Botão do Pânico”. A ideia já foi premiada pelo prêmio Innovare no ano de 2013, na 

categoria Tribunal e vem sendo além de outra conquista para as mulheres vitimas da 

violência de gênero, uma forma de fiscalização e cumprimento não somente das 

medidas, mas de toda a lei Maria da Penha. Porém, infelizmente a ideia ainda não 

se viralizou por todo o país por falta de investimentos e verbas nesse projeto. 

Esse dispositivo consiste em entregar a mulher que teve sua medida protetiva 

de urgência concedida, um aparelho, que cabe na palma de sua mão. Ao se sentir 

ameaçada pelo seu agressor, a vitima pressiona o botão, que imediatamente aciona 

a policia, onde a mesma manda viaturas para o local. Além disso, o aparelho ainda 

conta com a capacidade de mandar áudio e imagens do local de onde a vitima está, 

para as autoridades policiais, o que futuramente podem servir de provas contra o 

agressor. 

Nota-se, portanto, que há necessidade de investimento público tanto no 

campo policial quanto na base de ressocialização dos agressores e das vitimas. A 

mudança deve acontecer desde o momento em que a mulher se apresenta perante 

alguma autoridade policial, contendo uma equipe capaz de instrui – lá, até após o 

pedido deferido da medida, com a devida fiscalização. Pois é fato que as medidas 

protetivas de urgências são uma conquista e que se realmente forem colocadas em 

práticas podem trazer mais resultados positivos a toda sociedade. 



 
 

 

 

CONCLUSÃO 

 Depois de muitas lutas e movimentos sociais de conquista realizados por 

milhares de mulheres no mundo, a vinda da Lei Maria da Penha no Brasil é uma 

forma dessa luta se consolidar como meio de proteção as vitimas, porém, 

analisamos de maneira critica que nem sempre os seus dispositivos estão trazendo 

plena eficácia. Não podemos negar que o legislador tomou grande cuidado ao 

colocar sobre as medidas protetivas de urgência, colocando as mais diversas 

possibilidades de proteção, garantindo a mulher o fim dos variados tipos de 

agressão. Porém, o que se mostra na realidade é que não está havendo uma real 

fiscalização do cumprimento dessas medidas e o que deveria ser em beneficio a 

vitima, está se tornando apenas uma folha de papel.  Há falta de investimentos por 

parte do Estado não somente na estrutura da autoridade policial, mas também em 

uma equipe de ressocialização que possa conscientizar o agressor e ajudar a vitima 

que sofreu danos psicológicos. Deve-se garantir que a mulher que busca uma 

delegacia, realmente entenda a importância da medida e o que ela é, quais são suas 

vertentes, para que realmente esteja sendo ajudada.  
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A Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, além de visar garantir a 

elas a integridade física, psíquica, sexual, moral e patrimonial. Deste modo, em seu 

art. 5º a Lei Maria da Penha define violência doméstica como “qualquer ação ou 

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

psicológico e dano moral ou patrimonial” (BRASIL, Lei 11.340, 2006). Assim, com o 

advento desta legislação introduziu-se no ordenamento o entendimento de que a 

violência moral e psicológica são espécies de agressão tão gravosas quanto a física 

(Fernandes, 2012). Deste modo, a mulher vítima de violência teria direito a 

indenização cuja natureza jurídica baseia-se na ideia compensatória reparatória e 

satisfatória (Fernandes, 2012). No âmbito criminal, inovações criadas pela lei 

11.719/2008 incluiu o inciso IV ao art. 387, contemplando a viabilidade de 

indenização por danos material ou moral, desde que tenha havido a inclusão do 

pedido na denúncia ou queixa. Deste modo, com base na Lei 11.340/2006 e na 

inovação do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é 

possível a indenização por danos morais as vítimas de violência doméstica 

independente de prova. Entendeu o ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior 

Tribunal de Justiça que nos casos de violência doméstica, é devida a fixação, na 

sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, independe de 

indicação de um valor líquido e certo pelo postulante, podendo o quantum ser fixado 

minimamente pelo Juiz sentenciante. O Ministro ainda destaca, que nos casos de 

violência doméstica não seria razoável, a exigência de instrução probatória acerca 

do dano psíquico, vez que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já 

está imbuída de depreciação à dignidade da mulher. Pelo exposto, constata-se que 

a reparação por danos morais vem sendo aplicada pelos juízes criminais nos casos 

de violência doméstica, inclusive prescindindo de instrução probatória. 
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OS REFLEXOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUANTO AO DESENVOLVIMENTO 

DOS FILHOS 

Carolini Lima* 
Júlia Brosso Said** 

 

A violência doméstica é uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil, 

não à toa, quinto país que mais mata mulheres no mundo. Neste sentido, o presente 

trabalho apresentará os reflexos da violência doméstica na vida dos infantes que 

foram expostos a esta situação. Assim, esses que tanto necessitam do amor, 

carinho, atenção, assim como total proteção garantido por seus genitores, são 

negligenciados e seus direitos violados, pois quando presenciam e/ou vivenciam a 

violência doméstica, tornam-se suas principais vítimas, tendo em vista os danos 

psicológicos causados, e os reflexos negativos em sua formação, porquanto tais 

crianças crescerão com traumas irreparáveis, trazendo prejuízos inclusive na 

formação de sua personalidade. Os efeitos supracitados manifestam-se de diversas 

formas, quais sejam: pessoas mais agressivas, inseguras, ansiosas, além disso, 

muitos até acreditam que são os culpados pelas atitudes repulsivas do genitor. A 

partir disso, as consequências só se acirram, manifestam então, problemas 

psicológicos, sociais, emocionais, acadêmicos, comportamentais, síndromes, até 

mesmo ideação suicida. Inclusive, só por presenciarem as agressões, as crianças já 

estão sendo submetidas a uma violência psicológica, que pode ser muito mais grave 

que as físicas. Importa ressaltar que as maneiras como essas crianças irão se 

relacionar futuramente são aprendidas dentro da casa, logo, ao serem vítimas 

indiretas das agressões familiares, acabam acreditando que essas atitudes fazem 

parte das relações. Meninos são motivados a dominarem e a se expressarem por 

meio da violência e as meninas a serem submissas e oprimidas. Ademais, os 

infantes crescem com um sentimento de impunidades e repulsam as instituições 

púbicas, pois enxergam que a justiça não está ao lado das vítimas. Salienta-se a lei 

n°13.431, de 4 de abril de 2017, recente avanço para a proteção dessas vítimas, 

prevê maior segurança para a criança, tentando evitar que essa seja sujeitada a 
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situações traumáticas novamente. O art.30 da Lei Maria da Penha, visando o bem-

estar do menor, apresenta atendimento aos familiares da vítima da agressão, nesse 

caso, aos infantes. Entretanto, nada pode retirar delas o sofrimento vivenciado 

dessas situações, as quais serão sequelas por uma vida toda.  

Palavras-chave: Infante. Negligência. Violência Doméstica.  
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SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS AO GENITOR CONSOANTE AO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 

Carolini Lima* 
Júlia Brosso Said** 

 

Como determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegurado 

também pela nossa Constituição Federal em seu art. 227, as decisões judiciais 

devem sempre ser pautadas no princípio do melhor e/ou superior interesse da 

criança. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a 

possibilidade de suspensão do direito das visitas ao genitor quando as crianças são 

vítimas, mesmo que de forma indireta, da violência doméstica, visto que tal agressão 

não se restringe a apenas a um único membro da família. Nesse contexto, milhares 

de crianças também são vítimas. Assim, como forma de preservar a saúde física e 

mental dos infantes, no art. 22, inciso IV, da Lei Maria da Penha, quando constatada 

a violência doméstica, pode-se suspender as visitas aos dependentes menores. 

Cabe ressaltar que em 66% dos casos, conforme dados do IBGE, os menores 

presenciam à violência doméstica, contra suas próprias mães. Sendo assim, as 

taxas são elevadíssimas, portanto, merecem relevância, visto o dano causado aos 

filhos que são submetidos a essa situação, como, alterações comportamentais, 

interferência no desenvolvimento, assim como dificuldades em conviver em 

sociedade, porquanto traumas irreparáveis. Além disso, muitas vezes acabam por 

reproduzir as situações vivenciadas. Afinal, testemunhar a violência doméstica deixa 

marca na vida dos filhos, por toda a vida. Visando, portanto, diminuir esses 

impactos, quando identificado por Equipes de Atendimento Multidisciplinares, 

composta por psicólogos e assistentes sociais, que a realização das visitas expõe os 

filhos à situação de risco, ocasionada pela violência doméstica, o Juízo deve 

determinar a suspensão das visitas, pautada no Princípio do Melhor Interesse da 

Criança, assim como no da Dignidade da Pessoa Humana, ambos assegurados pela 

Magna Carta, sendo este, o princípio máximo do estado democrático de direito. 

Palavras – Chave:  Infante. Suspensão das Visitas. Violência Doméstica. 
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MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DO 

PROCESSO CIVIL 

Daniane Matias Gouveia Alves de Lima* 
Deyvison Gouveia da Silva Alves de Lima**  
 

A Lei 11.340/2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, a partir do seu artigo 18, 

estabelece as medidas protetivas de urgência, que tem por finalidade garantir a 

proteção da mulher, vítima de violência doméstica, bem como de sua família. As 

medidas protetivas não possuem caráter penal exclusivamente, ao contrário, em sua 

grande maioria tais medidas possuem natureza cível, e em conjunto representam 

uma verdadeira rede de proteção em favor da mulher. O fluxo para a sua concessão 

é conhecida através das disposições trazidas na Lei 11.340/06, que determina que a 

autoridade policial adotará de imediato providências legais, dentre as quais o 

registro de boletim de ocorrência e remessa ao juiz criminal ou da vara especializada 

em violência doméstica, no prazo de 48 horas, do pedido da ofendida para a 

concessão de medidas protetivas, tendo o magistrado igual prazo para decisão. 

Ocorre que muitas mulheres deixam de solicitar tais medidas protetivas, visto que 

não desejam registrar boletim de ocorrência e representar criminalmente o seu 

agressor. As razões trazidas por estas, em sua grande maioria, diz respeito à 

proteção dos envolvidos, ou seja, os filhos e entes próximos. É possível que 

inicialmente a ofendida não queira uma persecução criminal contra o seu agressor. 

Tão somente uma medida de afastamento do ofensor do lar conjugal, a suspensão 

da posse ou restrição de porte de armas, como também a proibição de sua 

aproximação lhe bastaria. Neste sentido, considerando que as medidas protetivas 

tem por finalidade a proteção dos direitos fundamentais e a interrupção do ciclo da 

violência, constituindo-se, portanto em ordens mandamentais satisfativas que 

independem de ação criminal, entende-se que é possível a aplicação da Lei 

11.340/06 no âmbito do processo civil, inclusive nas ações de família, onde 

cumulativamente se pleitearia divórcio, dissolução de união estável, guarda e 

alimentos juntamente com as medidas protetivas previstas na legislação especial, o 
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que obstaria ou ao menos preveniria qualquer retaliação do agressor para com a 

mulher vítima de violência doméstica,  quando do ato citatório da ação cível. O STJ 

através do Recurso Especial 1419421 GO 2013/0355585-8, admitiu a aplicação das 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em ação cível, sob o argumento 

de que tal concessão na esfera cível amplia consideravelmente a proteção das 

vítimas de violência doméstica. Contudo, em que pese o reconhecimento por parte 

da doutrina da natureza cível e satisfativa das medidas protetivas de urgência e o 

Recurso Especial ora mencionado, tem-se que majoritariamente defende-se que a 

competência para conceder tais medidas é restrita a vara criminal e/ou vara 

especializada em violência doméstica, tendo como alternativa a mulher que não 

deseja uma persecução criminal contra o seu agressor, pleitear as medidas à vara 

competente através do Ministério Público ou de Defensor.  

Palavras-chave: Medidas Protetivas. Competência. Processo Civil. 
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MULHER NÃO DEVE TEMER 

Gabriele Cristina de Oliveira* 
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Com o decorrer do tempo surgiram novos arranjos legais para satisfazer os anseios 

familiares referentes à ampla proteção em favor da mulher, uma luta por direitos que 

demorou anos para ser alcançada mas que até hoje perpetua o medo de exigi-los. A 

melhor forma de enfrentar esse medo é se prevenindo, para isso a mulher deve ter a 

ciência de que o parceiro tem o dever de tratá-la com respeito, e a figura do machão, 

chefe da casa, não deve prevalecer, e que ela jamais pode se submeter a qualquer 

tipo de situação vexatória, de ameaça, violência física ou verbal, se isso ocorrer, é 

importante que compareça a uma Delegacia de Polícia, de preferência uma 

direcionada ao atendimento de mulheres, e conte exatamente tudo o que aconteceu, 

relatando sobre as agressões físicas e morais que anda sofrendo, para constar no 

Boletim de Ocorrência (BO) que pretende dar prosseguimento ao processo, para 

inquérito policial, e solicitar à Delegacia de Plantão a realização de corpo delito por 

uma profissional no IML (em situações de lesões corporais em partes íntimas). 

Depois desse procedimento é essencial que a mulher procure por um advogado, 

podendo o NUMAPE atuar nesse processo com diversas ações, inicialmente com a 

separação de corpos, onde há a solicitação ao juiz da retirada imediata do marido da 

casa, posteriormente a ação de alimentos a seu favor e dos filhos, a ação de guarda 

e regulamentação de visitas para tentar manter o vínculo afetivo entre pais e filhos, 

podendo até fazer a ação de divórcio com pedido de partilha. Em regra, sempre 

observando o melhor interesse da mulher e das crianças. Ficar com medo e não 

denunciar não é a melhor forma de afastar o problema, já que feito uma vez, essa 

situação pode voltar a acontecer novamente, gerando ainda mais consequências a 

sua vida quanto a da sua família, pois filho de pai controlador e agressivo tende a se 

tornar adulto menos feliz, com dificuldade de se relacionar com outras pessoas, e 

até apresentar características semelhantes de agressividade do genitor, visto que a 
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criança em seu desenvolvimento leva para sua vida grande parte dos ensinamento 

refletidos em casa, sejam eles bons ou não, conseguinte, ela um dia poderá cometê-

los, pensando ser isso um ato comum que decorria regularmente em seu seio 

familiar. 
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO PAI COMETIDA CONTRA A MÃE NA 

PERCEPÇÃO DO FILHO 
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A violência doméstica ocasionada do pai contra a mãe na maioria das vezes é 

presenciada pelos filhos, a cena de ver a mãe apanhando se torna repetitiva e 

comum à criança, podendo gerar danos futuros ao seu desenvolvimento e até a 

perda do vínculo afetivo familiar. É evidente como para algumas crianças esse 

cenário de agressão demonstra-se amplamente temível, elas sentem pena do 

quadro apreensivo em que a mãe se encontra, e neste profundo abalo em ver a 

genitora agoniada e ferida, o filho, por sua vez, cria sentimento de ódio, raiva e 

desprezo pelo pai, sendo que este, invés de apresentar uma figura protetiva e de 

bom exemplo à família, de maneira sucessiva, apresenta-se extremamente 

agressivo a ponto de gerar medo e o abandono fraternal, preferindo portanto o filho 

amedrontado de se afastar da companhia do genitor do que tê-la por perto. O infante 

como expectador do sofrimento da mãe, traz consigo o sentimento de revolta para 

com o genitor, pois, em contexto de medo e raiva como esse, prefere entrar no 

conflito e apanhar, do que ver a mãe apanhando, como há também casos em que a 

criança sente-se impotente em ajudá-la, já que se tenta acabar com a briga, é 

espancado pelo pai, e consequentemente, perante esse labirinto sem saída, o filho 

prefere sofrer calado, vê tudo sem poder fazer exatamente nada, apenas na 

esperança de algum dia poder ajudar a mãe ou se vingar do pai. Contudo, em 

situações diversas, a contínua violência ensinada no ambiente familiar, aos olhos da 

criança, pode também se apresentar como solução de problemas, dado que essa ao 

se desenvolver, passa a acreditar que qualquer coisa deve ser resolvida com 

agressão e ameaça, refletindo na rua, escola e até na própria casa o que viu o pai 

praticando no seio familiar, e mais uma vez a mulher torna-se alvo de pancadaria, 

antes pelo companheiro e agora pelo filho, pois em ambiente em que a violência é 
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tão presente e nunca sanada, ou você agride ou acaba agredido, o que gera 

mágoas profundas a uma parte passiva e desfavorável desse enredo. Visto que 

companheiro que bate na parceira pode ter sido filho que presenciou brigas do pai 

contra a mãe, levou isso para vida e reproduziu um modelo de educação aprendido 

na infância.  

Palavras-chave: Violência Doméstica. Vínculo afetivo. Família. Danos. 
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DIFERENÇAS ENTRE A LEI MARIA DA PENHA E O FEMINICÍDIO NO ÂMBITO 

JURÍDICO 

Ludymila Flores Fabrini* 
 

A Lei nº 11.340 conhecida como “Maria da Penha” trata-se de um mecanismo de 

defesa a favor das mulheres em prol de qualquer tipo de violência, sendo esta 

psicológica ou física, promovendo medidas protetivas como o afastamento do 

agressor do lar ou local de convivência da vítima, além da fixação de limite mínimo 

de distância que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima, com o 

intuito de proteger a mesma dessas formas de ataques. Entretanto, a lei nº 13.104 

prevista no art. 121, § 2, VI do CP intitulada de “Feminicídio” dispõe sobre o ataque 

contra a vida da figura da fêmea, tratando-se de uma forma de discriminação em 

prol do gênero feminino, sendo o Brasil o 5° maior país com taxa de feminicídio no 

mundo. Este termo pode ser confundido por outro semelhante, “femicídio”, que diz 

respeito a ser apenas o crime contra a mulher, não para com a distinção do gênero 

feminino dos demais, podendo responder por outros crimes, como o latrocínio. As 

diferenças entre a Lei Maria da Penha e o Feminicídio, iniciam-se por conta da falta 

de sanções que penalizem (o), (a) agressor que tenta contra a vida da vítima, 

necessitando de uma norma de maior rigidez, para combater essa incongruência, 

levando a segunda como um homicídio qualificado, além do aumento da pena para 

1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: I – durante a gestação ou nos 3 

meses posteriores ao parto; II – contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, 

com deficiência III –  na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Outro 

fator, dá-se pelo fato desse crime ser tratado como hediondo, sendo este, 

tratamento mais severo que impede a concessão de fiança, graça, anistia, indulto ou 

progressão no regime e livramento condicional. Portanto, foi indispensável a 

regulamentação dessa lei para o complemento da 11.340, que defendem o mesmo 

caso, mas de maneiras diferentes, fechando lacunas que deixem passar (o), (a) 

responsável do descumprimento da lei devendo ser prioridade do direito a busca 

pela paz dando a mulher a cidadania plena e segura, eliminando as diferenças entre 

sexos, dando veracidade ao art. 5º, CF que diz que todos somos iguais perante a lei, 

sendo assim, iguais perante ao direito de ser cidadã.  

Palavras-chave: penalização; gênero feminino; proteção, cidadania. 
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O PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES DO JUIZ E A APLICAÇÃO 

DE MEDIDAS COERCITIVAS NO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Milena Schuster da Silva* 
 

O artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, está situado no título IV - do juiz 

e dos auxiliares da justiça -, em seu capítulo I, que versa sobre os poderes, os 

deveres e da responsabilidade do juiz. pela localização do artigo, vislumbra-se que 

se trata de norma geral sobre a atuação do órgão jurisdicional, aplicável a todos os 

tipos de prestações, inclusive a prestação de pagar quantia, por expressa disposição 

legal. Dessa forma, depreende-se que a redação do inciso IV do aludido dispositivo 

permite que o juiz utilize das mais variadas formas de coerção para satisfazer uma 

obrigação, pretendendo que a execução seja frutífera, resguardando o direito do 

credor através de uma atuação do Estado. Como cláusula geral de efetivação, deve 

ser entendida uma espécie de texto normativo, cujo antecedente (hipótese fática) é 

composto por termos vagos e o consequente (efeito jurídico) é indeterminado 

(DIDIER JR. et al, 2018, p. 311). A novidade trazida pelo artigo é passível de 

posicionamentos doutrinários conflitantes, já abre grande margem para a criatividade 

dos juristas e pedidos suscitados pela parte, culminando em debates sobre a 

extensão do artigo nos casos concretos e sua aplicabilidade em face dos princípios 

da execução. No direito de família, o artigo também possui aplicação, questiona-se a 

possibilidade de aplicação dos meios coercitivos atípicos de forma a substituir a 

prisão civil do devedor de alimentos, quando a medida coercitiva possa ser mais 

eficaz. Tem-se que a prisão civil é medida grave, portanto, a aplicação de meio 

coercitivo, demonstrada a sua eficácia diante do caso concreto é medida viável, 

desde que respeitado os princípios básicos da execução civil, além dos 

pressupostos essências para a aplicação do artigo 139, IV: (a) excepcionalidade da 

medida: devendo haver o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do 

débito anteriormente à imposição de alguma medida coercitiva; (b) 

proporcionalidade: observando se a medida a ser tomada é proporcional, devendo, 

além disso, estar vinculado a ideia de menor onerosidade ao devedor; (c) 

necessidade de fundamentação substancial, sendo essencial que toda decisão 

tomada pelo magistrado seja fundamentada; e (d) direitos e garantias assegurados 
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na constituição, não podendo a aplicação do artigo estar desvinculada dos direitos 

fundamentais. 

Palavras-chave: Execução Civil. Medidas Atípicas. Direitos Fundamentais. 
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PELO DIREITO A UMA VIDA LIVRE DE VIOLÊNCIA 

 

Priscila Cristina Miranda da Silva* 
 

 
Parece obvio dizer que as pessoas têm direito a uma vida livre de violência. Quando 

tratamos de mulheres, porém, a história e as estatísticas revelam que a questão não 

é tão simples. Isto, pois historicamente as mulheres sempre ocuparam papel 

coadjuvante na sociedade, limitando-se a espectadoras dos homens. Com efeito, a 

violência por elas sofrida no ambiente doméstico era naturalizada e tida como mero 

problema familiar, no qual não cabia intervenção. Foram necessários séculos de 

lutas para que a violência doméstica contra a mulher passasse a ser vista como um 

problema social, de saúde pública e digno de intervenção estatal. A Constituição 

Federal deu um grande passo ao assegurar a igualdade entre homens e mulheres, e 

conferir à família proteção especial do Estado. De igual forma, a Lei Maria da Penha 

veio como um instrumento de efetivação dos direitos humanos, ao reconhecer a 

violência de gênero e criar mecanismos para coibi-la, bem como para concretizar a 

igualdade substancial das mulheres. Entretanto, isso não é suficiente. As estatísticas 

revelam que a cada dez mulheres violentadas, em sete delas a violência ocorre nas 

relações domésticas. Resta claro que, ainda hoje, o ambiente familiar não é tão 

seguro nem favorável à proteção das mulheres como deveria ser. Apesar da 

legislação protetiva, a sociedade permanece reproduzindo situações de 

desigualdades histórica e socialmente construídas. Nesse contexto, questiona-se a 

efetividade da atuação do Estado na garantia da vida livre de violência doméstica, 

bem como se os atuais instrumentos legais são suficientes para a mitigação desse 

mal. Reflete-se sobre a necessidade de se reconhecer que a mulher, enquanto 

pessoa, é titular de direitos humanos. Isto é, que ela é detentora de direitos que lhes 

são inerentes e que a prática de violência é grave afronta a tais direitos e clara 

limitação ao seu exercício. Para tanto, utiliza-se do método científico dedutivo, com a 

revisão bibliográfica. Conclui-se que o efetivo combate e prevenção da violência 

doméstica contra as mulheres exige ações políticas integradas, aplicadas ou 
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reguladas pelo Estado no âmbito público e no âmbito privado das relações, capazes 

de corrigir as desigualdades mediante discriminações positivas e mediante o 

enraizamento de uma cultura de respeito aos direitos humanos das mulheres.  

Palavras-chave: Violência doméstica. Prevenção. Direitos humanos. Dignidade 

humana. 

 


