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APRESENTAÇÃO 

 

 

O I SIMPÓSIO NUMAPE – a lei Maria Da Penha e as Garantias dos Direitos Da 
Mulher - 10 Anos De Conquistas foi um simpósio que teve como objetivo capacitar os 
profissionais e bolsistas do NUMAPE, além dos servidores da Rede Estadual de Ensino, e 
da própria rede de proteção a mulher, fornecendo subsídios para o enfrentamento à 
violência conta a mulher. De forma a capacitar os participantes do evento com qualidade 
de informações, para que estas intervenções possam alcançar o objetivo 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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A EVOLUÇÃO DAS CONQUISTAS DOS DIREITOS DA MULHER NAS 

CONSTITUIÇÕES DO BRASIL 

 

Fernanda Satiko Ehara de Almeida
1
 

 

Resumo: Os direitos femininos adquiridos no decorrer do tempo podem parecer privilégios 

aos homens, já que estes obtiveram seus direitos durante a formação da sociedade. No 

entanto, em uma sociedade em que a mulher não possuía autonomia, as conquistas em plano 

constitucional foram fundamentais para seu empoderamento. No Brasil, essa evolução foi 

lenta, e essa será apresentada no presente trabalho. 

Palavras-chave: Direitos da mulher. Constituições do Brasil. Feminismo.  

Abstract: Women's rights acquired over time may appear as privileges to men, since they´ve 

acquired their rights during the formation of society. However, in a society in which women 

didn’t have autonomy, constitutional achievements were fundamental to their empowerment. 

In Brazil, this evolution was slow, and this will be presented in the present work. 

Key-words: Women’s rights. Brazilian Constitutions. Feminism. 

 

INTRODUÇÃO  
Para se analisar a posição em que a mulher brasileira se encontra na sociedade atual, é 

necessário verificar todo processo histórico em que os direitos foram adquiridos. A construção 

social das diferenças de gênero propiciou um cenário desigual, opressor e machista existente 

até os dias atuais.  

Entretanto, é inegável as conquistas adquiridas até então, como a possibilidade de 

votar, de estudar, de trabalhar fora de casa, as punições contra a violência de gênero, a 

licença-maternidade, a isonomia entre sexos expressa na constituição e a liberdade de escolha 

entre não ser mãe ou esposa. Visto que em constituições passadas o sexo feminino era 

discriminado ou omitido, pequenos avanços foram significativos. 

Dessa forma, o presente resumo apresentará o avanço dos direitos adquiridos pelas 

mulheres no Brasil no decorrer das constituições, se estes direitos estão sendo colocados em 

prática e estatísticas que demonstram a posição social da mulher atual. 

DESENVOLVIMENTO 

A Constituição do Império, primeira constituição do Brasil, outorgada em 1824, 

apresentava o princípio de igualdade, mas devido ao seu caráter liberal, a igualdade entre os 

sexos era omitida. Só os homens eram considerados cidadãos, com o direito de voto e de 

serem eleitos. As mulheres também não poderiam exercer cargo público. Surgiram escolas 

determinadas para o sexo feminino, mas apenas para trabalhos domésticos, manuais e de 

educação primária. 

Apenas em 1934 estava presente na constituição a igualdade entre os sexos, sendo 

vedada então, a discrepância de salário entre homens e mulheres que exerciam o mesmo 

cargo, a proibição do trabalho em locais insalubres e a proteção à maternidade com garantia 

de repouso sem desconto no salário. E é claro, a constitucionalização do voto feminino, já 

estabelecido no Código Eleitoral de 1932. No entanto, o voto era obrigatório apenas para os 

que exerciam função pública remunerada, como exposto no artigo 109, sendo facultativo para 
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os demais cidadãos. 

Pode-se dizer que houve um retrocesso quanto a declaração de igualdade na 

constituição de 1937, presente no artigo 122 § 1º em que está presente de forma genérica, não 

apresentando especificações como nascimento, raça, sexo, classe social, crenças religiosas e 

ideias políticas como na constituição anterior. A assistência a gestante permanecia, sem 

prejuízo do salário e com período de repouso, porém sem a garantia expressa de proteção ao 

emprego da gestante, presente na constituição de 1934, ou seja, o empregador não possuía 

obrigação de receber a mulher novamente em sua empresa. Essa lacuna foi corrigida com a 

Consolidação das Leis Trabalhistas. A proibição da diferença de salário por motivo de sexo 

também foi omissa, as mulheres poderiam receber até dez por cento a menos que os homens. 

A explicação para esse regresso constitucional tendo em vista os avanços em 1934 é o reflexo 

de um regime não democrático, mas ditatorial (Golpe político de Getúlio Vargas, o Estado 

Novo). 

A volta do regime democrático, na constituição de 1946, permaneceu com a 

declaração de igualdade de forma vaga, no artigo 141 § 1º, sem as distinções presentes na 

constituição de 1934. Proibia novamente a diferença de salário de mesma função por motivo 

de sexo e o trabalho insalubre. A participação política, com o direito de voto e de ser votado, e 

o alistamento, passou a ser obrigatório a todos, tanto homens quanto mulheres.  

A constituição de 1967, como a de 1934, detalhou a igualdade sem distinção de sexo, 

raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Assegurou também o direito à proteção 

do trabalho feminino, à maternidade e à participação política. O prazo de aposentadoria para 

mulher reduziu de 35 para 30 anos de trabalho. 

A Constituição Cidadã, promulgada em 1988, em um momento de redemocratização 

nacional, certificou finalmente os direitos femininos. Durante a elaboração desta lei maior, 

houve grande mobilização para a concretização da isonomia entre homens e mulheres, 

garantiu-se, dessa forma:  
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; (BRASIL. Constituição, 1988.) 

A igualdade entre os sexos se dá nos direitos e deveres, de forma que os desiguais 

serão tratados de forma desigual para que se atinja a verdadeira igualdade. Está presente 

também dentro do âmbito familiar: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. (BRASIL. Constituição, 1988.) 

Dentro ainda do contexto familiar, e no mesmo artigo § 7º, o planejamento familiar é 

de livre decisão do casal, cabendo ao Estado apenas proporcionar recursos educacionais de 

incentivo. Partindo da ideia que a violência doméstica passa do ambiente privado para a esfera 

pública, o Estado poderá intervir para assistir a família em caso de violência nas relações (art. 

226, § 8º). 

Outras conquistas presentes nessa constituição, é a permanência da proibição da 

diferença de salários de mesma função, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, 

XXX) e incentivos específicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, 

XX). O direito ao voto com valor igual para todos, de forma direta e secreta (art. 14). 

Na questão da maternidade, a licença passou de 84 (oitenta e quatro) para 120 (cento e 

vinte) dias, tendo esse direito toda mulher trabalhadora empregada, inclusive as empregadas 

domésticas (art. 7º, XVIII). É garantido o salário durante a licença, pago pelo empregador. 

Desde a confirmação da gravidez, até cinco meses após o parto, a mulher não pode ser 



 
 

 

demitida sem justa causa. Porém, a lei 11.770/2008 prorrogou a licença maternidade por mais 

60 dias. As presidiárias também permanecerão com seus filhos durante o período de 

amamentação (art. 5º, L). 

Após 28 anos de existência da Constituição de 1988, as mulheres são a maioria da 

população (51,4%, IBGE, 2013), a expectativa de vida aumentou (de 65 anos em 1980 para 

77 anos em 2010), passaram a ter menos filhos e a demorar mais para os terem, nas eleições 

de 2014 as mulheres foram a maioria (77.549.424 eleitoras para 68.247.598 eleitores), porém, 

na candidatura a participação feminina ainda é abaixo dos 30% estipulado na legislação 

eleitoral. A mulher como responsável pelo sustento da família em 2010 chegou a 37,3%, e a 

58,93% em nível de instrução superior completo.  

Na área política ainda há muita presença a ser conquistada, os casos de violência 

contra a mulher ainda são recorrentes, além do preconceito e a culpabilização da vítima. A 

igualdade entre os sexos certificada na constituição não apresentou sua realização na prática. 

Ideais enraizados na mente de muitas pessoas não permite o entendimento de que a mulher 

não é um sexo frágil, não é inferior e não é submissa.  

CONCLUSÃO 

As conquistas femininas constitucionalizadas no decorrer dos anos são frutos de uma 

difícil luta que não terminou com todas as injustiças e preconceitos existentes. É inegável a 

angústia que as mulheres passam ao não possuírem voz em uma sociedade patriarcal, mesmo 

com uma constituição que legitima a igualdade entre os sexos. 

O que se busca é o respeito, a sensibilização e a capacitação de indivíduos a respeito 

das questões de gênero, e a efetiva aplicação dos instrumentos existentes como a Lei Maria da 

Penha 11.340/2006, a Lei do Feminicídio 13.104/2015, e os princípios constitucionais que 

foram apresentados. 
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A IMPORTÂNCIA DA MULTIPARENTALIDADE NOS NOVOS NÚCLEOS 

FAMILIARES 

 

Bianca Frank Trevizan
2
 

Milena Schuster da Silva
3
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Resumo: O presente trabalho busca demonstrar, através de uma evolução história do conceito 

de família e de sua estruturação, como a multiparentalidade tem se desenvolvido no 

ordenamento jurídico.  

Palavras-Chave: Convivência. Família. Multiparentalidade.  

Abstract: This work intends to show, throught a history evolution of the concept of family 

and it’s structure, how the multi parenthood have been developing in the law. 

Keywords: Child Support. Family Law. Parenthood.  

 

INTRODUÇÃO  

Evidenciamos, em nossa sociedade atual, uma verdadeira revolução de costumes e 

preceitos, os quais acarretaram em uma nova configuração desta sociedade. A convivência, e 

a ampla aceitação da existência de famílias recompostas, monoparentais e homoafetivas 

impõe um reconhecimento geral de que a conjugalidade e as relações de parentesco não mais 

podem ser comparadas com o antigo conceito de família baseado exclusivamente em uma 

estrutura patriarcal, composta apenas por um homem e uma mulher.  

Desta forma, ampliou-se o conceito de família, a qual não mais se condiciona ao 

casamento e procriação, posto que, nesta nova reconfiguração da sociedade, para as relações 

de parentesco e filiação, o viés jurídico deverá se pautar na afetividade, nos propósitos em 

comum, observando o comprometimento mutuo para que se identifique os sujeitos a estarem 

interligados em uma instituição familiar. Por isso podemos dizer que, na sociedade 

contemporânea, a família passa a ser a união de pessoas, seja por sangue como por laços de 

afinidade. 

Tomando como base esta nova configuração, observamos que as famílias existentes 

possuem diversos tipos de filiação, a exemplo de casos de adoção e até mesmo as novas 

técnicas de reprodução assistida que foram introduzidas pelas medicina atual. Assim podemos 

elencar que a parentalidade não mais decorre exclusivamente de uma situação meramente 

biológica, pautada por laços sanguíneos, passando esta a se nortear pelo afeto entre os entes, 

fato que abre espaço para discussões acerca da multiparentalidade.   

DESENVOLVIMENTO 

Ao analisarmos a evolução da estrutura familiar, a qual passou de um modelo 

patriarcal, essencialmente baseado no patrimônio e em uma forte figura masculina, 

reconhecida como o chefe da casa e detentor de todo o poder de decisão, para primar, 

atualmente, pelas relações civis igualitárias entre os indivíduos, abrindo espaço para uma 

pluralidade de núcleos familiares, assim como para a aceitação de famílias monoparentais e 

homoafetivas. Esta nova configuração familiar é essencialmente calcada pelo afeto, aliada à 
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difusão de ideias como democracia, igualdade, liberdade e pluralismo, notoriamente 

possuindo um condão de proteção a pessoa humana, as quais foram primordiais para que a 

família adquirisse função instrumental, voltada a realizar interesses existenciais e afetivos de 

seus componentes. Não obstante devemos retomar o imprescindível principio da dignidade da 

pessoa humana, que para o caso em tela é pautado pelo afeto material e leva consigo o 

principio da solidariedade familiar de forma que a afetividade em si faz-se pilar para unir o 

núcleo familiar. 

Avançando no tema do multiparentalidade, a doutrina aborda a existência de três 

espécies de parentalidade: o jurídico, em que há a presunções da paternidade; o biológico, 

onde impera o vínculo consanguíneo; e o socioafetivo, que foi reconhecido paulatinamente 

em razão dos novos arranjos familiares, nas relações em que inexiste o vínculo consanguíneo, 

mas que são baseadas no afeto entre as partes.  

Assim sendo, a multiparentalidade nada mais é do que a constatação das várias 

espécies de parentalidade, pois possibilita a coexistência da filiação biológica e da 

socioafetiva, sem que uma exclua a outra. Consiste na possibilidade jurídica conferida tanto 

ao genitor biológico quanto ao genitor afetivo de invocarem os princípios da dignidade 

humana e da afetividade para ver garantida, formalmente, a manutenção ou o 

estabelecimento de dois ou mais vínculos parentais, já reconhecidos na vivência familiar.  

No plano prático, a consequência imediata da multiparentabilidade é a inclusão, no 

registro de nascimento do filho, dos nomes do pai ou mãe socioafetivo, permanecendo, 

ainda, o estado de filiação dos pais biológicos.  

Ademais, a multiparentalidade é, em regra, irrevogável, gerando outras 

consequências jurídicas no campo do direito de família, tendo como exemplo a 

possibilidade do pedido alimentar contra os genitores socioafetivo, além da participação do 

filho nos direitos hereditários de todos os pais constantes do registro. 

A admissão da multiparentalidade em nosso ordenamento jurídico deve-se, 

primeiramente, ao fato da própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, apresenta-

nos um rol exemplificativo a respeito da formação nuclear de família, através do qual admite-

se a família plural. Posteriormente, em 2002, com o advento do atual Código Civil, notamos a 

existência de normas de conteúdo aberto, as quais permitem que o ordenamento progrida e se 

amolde à realidade fática no Direito de Família. Notoriamente devemos frisar a equiparação 

que tal Código promoveu entre as relações parentais naturais e civis em seu art. 1593. A 

despeito deste tocante podemos elucidar que a existência de normas jurídicas que prezem pelo 

bem-estar e proteção dos infantes e adolescentes, contidas em diversos Tratados 

Internacionais, e primordialmente no art. 227 da Constituição Federal, o mesmo que 

demonstra o Princípio da Proteção Integral e Melhor Interesse da Criança e Adolescente, 

fazem com que seja impreterível a preocupação em fornecer aos menores condições dignas de 

vivencia, sendo assim, abarcando o direito que estes possuem de possuir família estruturada. 

Também faz-se vital elucidar que, segundo o do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

coadunando-se com os artigos do já mencionado Código Civil de 2002, tocantes à guarda e 

responsabilidade dos menores, observamos que estes são considerados como sujeitos de 

direitos, possuindo grande ênfase em sua proteção. 

No entanto, a multiparentalidade não foi prontamente aceita no âmbito jurídico, 

tendo-se apenas admitido a coexistência de parentalidade biológica e afetiva em 2012. 

Anterior a este fato podemos observar que o próprio ordenamento já se encaminhava para este 

sentido, a exemplo citamos a Lei n° 11.924/2009, o qual alterou o art. 57, paragrafo 8° da Lei 

6.015/1973, a qual tornou licita a inserção dos nomes de padrastos e madrastas nos registros 

de crianças. Atualmente, a Contituição Federal e o Código Civil em suas disposições acerca 

das relações de parentesco, embasadas por Jurisprudências aceitam a multiparentalidade para 

casos de adoção, inseminação artificial, parentesco afetivo e a família homoafetiva em 

qualquer hipótese. Além disto, alguns Tribunais nacionais, a exemplo dos estados do Ceará, 



 
 

 

Maranhão e Santa Catarina, já tornaram lícitos os reconhecimentos voluntários de parentesco 

socioafetivo, os quais podem ser feitos diretamente em cartórios competentes para tal.  

Apesar de representar grande avanço para o direito de família, a temática ainda é 

passível de controvérsias, uma vez que parte da doutrina resiste em aceitar o instituo, sob o 

argumento de que se faz necessária uma analise criteriosa em relação à concessão da 

multiparentalidade. Mais especificamente, a crítica doutrinária reside no perigo de alterações 

de registros despropositadas e na eventual ausência de consentimento dos pais biológicos 

quanto às alterações no estado de filiação de seus filhos (GRAMSTRUP; QUEIROZ, 2016).  

Ainda assim, prevalece a doutrina favorável a necessidade do reconhecimento da 

multiparentalidade, como instrumento de garantias direitos, como preleciona Maria Berenice 

Dias, expondo a importância dos novos arranjos familiares, dando ênfase na necessidade de 

repensar o conceito de família, sendo o entendimento clássico insuficiente para reger as 

relações familiares atuais. 

Portanto, aceitação jurídica da relação de multiparentalidade desempenha o papel de 

regular as situações fáticas já existentes, a fim de não deixar desamparadas as famílias que, 

quando defrontada com a presença de vínculos biológicos e afetivos nas relações entre pais e 

filhos, necessitam de um posicionamento jurídico para ver seu núcleo familiar harmônico. O 

reconhecimento da multiparentalidade no plano jurídico nada mais é do que a formalização do 

que já acontece no plano fático, todavia, com calcada no direito e na proteção jurídica. 

CONCLUSÃO 

As estruturas familiares, originalmente construídas e sustentadas pelos ideias 

patriarcais, vêm sofrendo significativas mudanças diante da ideia de multiparentalidade. Essa 

ruptura com o tradicional conjunto familiar, composta pelo homem e pela mulher, se deu com 

o advento da Constituição Federal, que de maneira inédita possibilita a existência de uma 

pluralidade de famílias. A partir da abertura dada pelo constituinte de 1988, o Direito Civil – 

por meio da reforma no Código Civil – sofre intensas alterações no modo de abordar os 

relacionamentos familiares, principalmente no que tange à filiação e na construção familiar. 

Assim, a reestruturação do Direito de Família amadurece a ideia de função social da família, 

norteada pelo afeto e tendo como base o princípio da dignidade humana. Diante disso, como 

explana Maria Berenice Dias, o elo familiar deixa de ser caracterizado apenas pelo 

matrimônio e passa a ter foco na socioafetividade.  

Nesse contexto, a Constituição Federal, além de priorizar a função social da família, 

coloca a criança e o adolescente como focos de especial atenção, diante de sua 

vulnerabilidade e necessidade de proteção. Por esse motivo, o art. 227 da Magna Carta 

determina que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger a criança e o adolescente 

de qualquer forma de negligência. Essa especial atenção abre portas para que a 

multiparentalidade passe a ser possível no ordenamento jurídico, através da inclusão de 

parentalidade – biológica e socioafetiva – na certidão de nascimento da criança.  

Tendo em vista que, indo além da obrigação de proteção ao menor e ao adolescente, 

a função da família é promover o amor, o cuidado e o afeto, não há motivos para que a 

multiparentalidade não se desenvolva cada vez mais no ordenamento jurídico brasileiro, 

possibilitando cada vez mais o desenvolvimento de diversas unidades familiares e a quebra 

dos paradigmas patriarcais que, lentamente – e com grande resistência – passa a ter cada vez 

menos espaço na sociedade contemporânea.  
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Resumo: Grande parte das mulheres que sofrem violência doméstica buscam atendimento 

psicológico com sintomas que se enquadram em diferentes transtornos, como a depressão. 

Para aprofundar o estudo desta, o presente trabalho busca exemplificar um quadro depressivo 

desencadeado pela violência doméstica sofrida por Maria (nome fictício), atendida pela 

equipe de psicologia do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE). 

Palavras-Chave: Análise do Comportamento. Depressão. Mulheres. Violência Doméstica.  

Abstract: Most women who experience domestic violence seek for psychological support 

with symptoms that refers to different disorders, such as depression. To deepen the study of 

this specific disorder, the present study will exemplify a depressive case caused by domestic 

violence suffered by Maria (fictitious name), attended by the psychology team of Núcleo 

Maria da Penha (NUMAPE).  

Keywords: Behavior Analysis. Depression. Women. Domestic Violence.   

 

INTRODUCÃO  

Segundo Adeodato (2005), grande parte das mulheres que sofrem violência doméstica 

buscam atendimento psicológico com sintomas que se enquadram em diferentes transtornos, 

como depressão, transtorno de estresse pós-traumático, aumento no uso de álcool, ansiedade, 

entre outros.  Um dos objetivos do atendimento psicológico é desmistificar a crença e a 

culpabilização da vítima na situação de abuso, ajudando-a compreender que o abuso e a 

violência têm bases culturais, e auxiliar no desenvolvimento de novos comportamentos que 

resultem na melhoria da qualidade de vida e garantia dos seus direitos. 

De acordo com Correia, K., Mariano L., & Borloti, E. (2011), a violência pode gerar 

efeitos permanentes na auto-estima e auto-imagem das vítimas, resultando em menor 

probabilidade de se engajarem em ações que aumentem a sua proteção e maior suscetibilidade 

a aceitar a violência como parte do seu contexto, naturalizando-a. Devido às questões 

explicadas anteriormente, é freqüente a realização de acompanhamento psicológico para 

vítimas de violência doméstica que desenvolveram quadros depressivos, uma vez que o 

contexto de violência é extremamente aversivo. 

A depressão é uma doença com alta incidência entre a população geral, o que demanda 

estudos detalhados e atenção por parte dos profissionais da psicologia, para que desenvolvam 

estratégias e instrumentos técnico-científicos que auxiliem no tratamento. (Cavalcante, 

Simone Neno, 1997). O DSM-IV (1994) define a depressão a partir dos seus sintomas, 

principalmente o humor depressivo, menor interesse ou prazer nas atividades, distúrbios de 

apetite, ansiedade, perda de energia, sentimento de culpa e idealização suicida. Para 

aprofundar o estudo da depressão o presente trabalho utiliza de uma abordagem teórica do 

campo de saber da psicologia, o behaviorismo radical. 
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Segundo a proposta teórica do behaviorismo radical, o comportamento humano é 

explicados pela relação com o ambiente externo, a qual deriva de três níveis de seleção: a 

filogênese (genética), a ontogênese (os condicionamentos operantes) e a cultura. (Cavalcante, 

Simone Neno, 1997). Com bases em suas pesquisas, Dougher e Hackbert (1994) descrevem a 

depressão a partir dos padrões de interação apresentados por indivíduos tidos como 

deprimidos, destacando os seguintes temas: funções consequênciais, funções respondentes, 

funções estabelecedoras e processos verbais, Dessa forma, pode-se analisar a depressão como 

um padrão de interação do indivíduo com o ambiente que o cerca, assim  não é necessário 

classificar essa condição como patológica, mas compreendê-la a partir das contingências que 

a mantém. 

Para Cavalcante, Simone Neno, (1997) a escassez de reforço social é tida como uma 

das principais contingências que contribuem para a manutenção do indivíduo em estado 

depressivo. Muitas vezes, os indivíduos não apresentam comportamentos que favorecem a 

obtenção de interação social pois são vistos como aversivos e evitados por outros indivíduos. 

Os autores também destacam comportamentos de fuga e esquiva como parte do repertório de 

pessoas deprimidas, visto que expressões faciais de tristeza, determinadas posturas corporais e 

queixas serviriam para reduzir a probabilidade de estimulação aversiva de outros. Assim, em 

um primeiro momento esses comportamentos teriam como consequência a redução de 

estímulos aversivos, e a curto prazo contribuiriam  para o aumento de simpatia e atenção 

social, entretanto a longo prazo o mesmo comportamento é visto como aversivo pelo grupo 

social. Outros aspectos também devem ser considerados na análise de um quadro depressivo, 

como repertório social inadequado e incontrolabilidade do ambiente. 

Levando em consideração a alta demanda do atendimento psicológico para vítimas 

de violência doméstica, o presente trabalho busca exemplificar um quadro depressivo 

desencadeado pela violência doméstica sofrida por Maria (nome fictício), atendida pela 

equipe de psicologia do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE). O Núcleo presta atendimento 

gratuito às mulheres em situação de violência doméstica de baixa renda que residam em 

Londrina/PR. Foi fundado como projeto de extensão ligado à Universidade Sem Fronteiras da 

Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), com recursos do Fundo 

Paraná/SETI e vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL) e à sua Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX).   

 

RELATO DE CASO 

Maria, 30 anos, se relacionou durante nove anos com seu ex-marido, e nos últimos 

anos do casamento aquele se tornou agressivo após conseguir emprego como policial militar. 

De acordo com a cliente, o mesmo se envolveu com drogas e propina. Durante a gravidez do 

seu único filho, a cliente sofreu intensa violência psicológica, seu companheiro fazia 

constantes ameaças de que a abandonaria e levaria o filho; de que se mataria se ela não o 

obedecesse, ou que a mataria; que se eles se separassem ela ficaria sozinha e ninguém seria 

capaz de amá-la. Além disso, chegou a dizer várias vezes que só a engravidou para lhe fazer 

sofrer, pois na época estava em uma relação extraconjugal e usava a amante para magoá-la. 

 Há dois anos cliente está separada do agressor e conseguiu a guarda de seu filho, sendo que a 

criança realiza visitas semanais ao genitor. Ao final do casamento o agressor foi morar com a 

amante e mantém relação estável com a mesma desde então. Durante o processo de separação 

a cliente aparentemente não teve apoio de sua família, alegando que esta estava errada em 

querer pôr um fim no seu casamento.      

 Desde maio de 2016 a cliente realiza acompanhamento psicológico no Núcleo, e 

constatou-se que a mesma desenvolveu um quadro depressivo durante a gravidez, se 

agravando após a separação, chegando a pesar 45 kg nesta época e com discurso suicida. 

Acredita-se que este quadro se desenvolveu em decorrência de sua história de vida, e 



 
 

 

principalmente das vivências de violência durante o casamento. Iniciou tratamento 

psiquiátrico, fazendo uso de Sertralina, mas após cinco meses decidiu por conta própria 

interromper o uso do antidepressivo. A cliente apresenta apatia e desinteresse para melhorar 

sua situação, dedicando-se apenas para seu filho. Atualmente Maria está desempregada e 

passa os dias cuidando de seu filho. Não mantém boa relação com sua família e também não 

tem amigos.  

 Durante o processo de atendimento psicológico a cliente se emociona em quase todas 

as sessões, relata sobre o ódio que sente pelo ex-marido e o quanto sua vida não tem mais 

valor. Foram feitas diversas atividades de autoconhecimento e autoestima, porém, Maria tem 

grande dificuldade de se engajar nestas, apresentando forte comportamento de resistência à 

mudança e discurso pessimista. Com o intuito de dessensibilizar a cliente frente aos 

acontecimentos vividos durante o casamento, foram feitas sessões direcionadas a aceitação de 

sentimentos. Por meio de metáforas, tentou-se mostrar para a cliente que ela tem o comando 

de sua própria vida e as mudanças devem partir de si. Além disso, foram elaboradas 

estratégias para que a cliente percebesse que faz parte de seu processo de desenvolvimento e 

melhora, aceitar que os acontecimentos ficaram no passado e, que não há problema sentir 

tristeza e raiva, mas que isso não fique regendo sua vida. Pontuou-se a importância de ela se 

dar uma chance para experienciar as novas vivências e entrar em contato com atividades 

reforçadoras, tirando-a da sua posição de vítima, e incentivando o aumento de contato social.   

Observou-se que, o quadro depressivo da cliente teve uma melhora, diminuindo seu 

discurso pessimista e aceitando, aos poucos, se expor às novas contingências. Estas questões 

ainda estão sendo trabalhadas em sessão, junto a aceitação de sentimentos, desenvolvimento 

de autoconhecimento, orientações sobre relacionamento familiar e sua reinserção no mercado 

de trabalho. A partir desse relato, o trabalho voltou-se a analisar quais são os reforçadores 

presentes que a mantém nessa situação, propondo comportamentos alternativos e sensibilizar 

a cliente quanto a sua capacidade única de ser sujeito ativo de sua vida. 

 

CONCLUSÃO 

O caso mostra uma situação de agressão psicológica, onde o marido utilizava de 

dominação, ameaças e agressões para  romper os direitos fundamentais da vítima. No relato 

do caso, nota-se que a cliente não tem um círculo de amizades, como também não teve apoio 

da família durante a separação, o que sinaliza um pequeno acesso a reforçadores sociais. 

Percebeu-se que seu comportamento de enfrentar o marido e se desvencilhar da situação 

agressiva foi possivelmente punido pelos familiares, o que contribui para o quadro depressivo. 

A cliente também apresentava comportamentos de resistência à mudança e tinha 

dificuldade para se engajar a terapia, aspectos que foram trabalhados no decorrer das sessões. 

Nesse caso a  terapeuta, juntamente com a cliente, tentou elencar atividades que antes eram 

prazerosas e propor a exposição para tal. Tentou-se mostrar para a cliente que o processo 

terapêutico e a aprendizagem de repertório é custoso, mas a longo prazo, será um reforçador 

positivo e trará benefícios para a sua vida. 

Por fim, enfatiza-se que, além de identificar quais contingências reforçadoras e 

punitivas estão em agindo no contexto atual e mantendo os comportamentos da cliente, é 

fundamental que psicólogo faça o acolhimento do sofrimento do indivíduo e busque instalar 

comportamentos mais adequados, treine discriminações de encobertos e planeje a 

generalização (para que fique sob controle de contingências naturais), isto é, promova 

mudanças que contribuam para a garantia do seus direitos e  melhoria da qualidade de vida 

(Follette, Naugle e Callaghan, 1996).  
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Resumo: O presente trabalho tem o intuito esclarecer a natureza jurídica das medidas 

protetivas, grande conquista para as vítimas de violência doméstica, e estão elencadas na Lei 

de nº 11.340 de 2006, popularmente denominada como Lei Maria da Penha. Apesar da 

referida Lei estabelecer que a violência doméstica e intrafamiliar é crime, as medidas 

protetivas têm natureza civilista, de acordo com a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça. 

Palavras – chaves: Medidas protetivas. Natureza jurídica. Maria da Penha. Doutrina. 

Jurisprudência. 

Abstract: This paper aims to enlighten the legal classification of the protective measures, a 

great achievement for victims of domestic violence, that are listed in Law No. 11,340 of 2006, 

popularly known as Lei da Maria da Penha. Although this law establishes that domestic and 

interfamily violence is a crime, the protective measures have civilian classification according 

to the doctrine and the Superior Court of Justice. 

Keywords: Protective measures; Legal Clssification. Maria da penha. Doctrine. 

Jurisprudence. 

 

INTRODUÇÃO 

Antes de adentrar na natureza jurídica da Lei supracitada é importante compreender 

um pouco sobre o contexto que culminou na criação do referido conjunto de normas. 

Maria da Penha Maia Fernandes é uma brasileira, farmacêutica que no ano de 1983 

fora agredida pelo seu cônjuge Marco Antonio Heredia Viveros, colombiano e professor 

universitário. 

Além das agressões, Marco tentou assassinar Maria em duas ocasiões, a primeira vez 

usou uma espingarda e a tentativa mal sucedida deixou a vítima paraplégica. Após várias 

cirurgias e quatro meses de recuperação no hospital, Maria voltou para casa e nessa ocasião, 

Marco, não satisfeito com o fato da esposa ter ficado paraplégica, tentou eletrocutá-la 

enquanto a mesma tomava banho. 

Felizmente, a nova tentativa de homicídio restou frustrada e graças a uma ordem 

judicial Maria pôde afastar-se de seu lar, acarretando uma longa batalha na justiça que tinha o 

intuito de condenar o agressor que respondeu o processo em liberdade. 

Infelizmente, o Estado brasileiro demonstrou passividade no decorrer do processo de 

agressão da Maria que para obter êxito no processo, em 1998, precisou socorrer-se da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e apenas no ano de 2001, o Estado brasileiro fora condenado pela Comissão por 

negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. 

Finalmente, no ano de 2006, o governo brasileiro viu-se obrigado a criar um novo 

dispositivo legal que amparasse as mulheres vítimas de violência. 
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NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI de Nº 11.340 de 2006 

 

A referida lei, tema do presente trabalho, proporciona maior eficácia na prevenção e 

punição da violência doméstica no Brasil e foi considerada pela ONU a terceira melhor Lei 

contra violência doméstica no mundo. 

O maior presente trazido pela Lei Maria da Penha foram às medidas protetivas de 

urgência, que são aplicadas após a denúncia de agressão feita pela vítima à Delegacia de 

Polícia, cabendo ao juiz determinar a execução em até 48 horas após o recebimento da 

denúncia da própria vítima ou Ministério Público. 

As medidas protetivas consistem em: afastamento do agressor do lar ou local de 

convivência com a vítima; fixar limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de 

ultrapassar em relação à vítima em conjunto com a suspensão da posse ou restrição do porte 

de armas, se for o caso; proibir o agressor de entrar em contato com a vítima, familiares e 

testemunhas por qualquer meio; restringir ou suspender visitas ao dependentes menores; 

obrigar o agressor a pagar pensão alimentícia provisional ou alimentos provisórios; proteger 

os bens da vítima; dependendo da gravidade o encaminhar a vítima e seus dependentes para 

programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; caso  a vítima seja obrigada a 

se afastar do lar, os direitos relativos a bens, guarda dos filhos e recebimento de pensão não 

são prejudicados; requerer auxílio de força policial através do juiz para manter as medidas 

protetivas quando bem entender. 

Analisando as medidas protetivas, tem-se que as mesmas não se restringem a seara 

do Direito Penal, visto que ao pretender a proteção dos bens da vítima, tratar de assuntos de 

família tais como guarda e pensão de alimentos a Lei parece possuir também caráter civilista. 

Por isso há inúmeras posições quanto a natureza jurídica da referida Lei, visto que, 

quando a mesma fora criada, não fora estabelecido se o procedimento cautelar é civil ou 

penal, se existe um processo principal ou se são autônomas, não foram 

indicados procedimentos, prazo, nem os meios de impugnações das decisões: como a duração 

das medidas de proteção, a perda de eficácia pelo não ajuizamento de ação principal, o 

recurso cabível contra a decisão que aprecia sua aplicação, a competência para conhecimento 

do recurso e as consequências do descumprimento da ordem. 

Diante da obscuridade da referida Lei, o presente trabalho tratou de apresentar a 

posição majoritária da doutrina e da jurisprudência. 

A névoa quanto a aplicação penalista ou civilista pode ser percebida através do artigo 

13 da Lei de nº 11.340 de 2006, no qual insinua a aplicação subsidiaria das normas do Código 

de Processo Penal e do Código de Processo Civil, bem como as legislações específicas 

relativas à criança, ao adolescente e ao idoso. In verbis:  

Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-

ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica 

relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta 

Lei.  

O entendimento doutrinário vigente classifica as medidas protetivas como tutelas de 

urgência autônomas, de natureza cível e de caráter satisfativo que perduram enquanto 

forem imprescindíveis para garantir a integridade física, psicológica, moral, sexual e 

patrimonial da vítima. Consequentemente, estão desvinculadas de inquéritos policiais e de 

eventuais processos cíveis ou criminais. As medidas protetivas destinam-se a proteção 

de pessoas e se assemelham aos writs constitucionais, também conhecidos como remédios 

constitucionais e ações mandamentais que não comportam execução, visto que suas decisões 

devem ser cumpridas por simples oficio, como o mandado de segurança e o habeas corpus.  

“Entendemos que essa discussão é equivocada e desnecessária, pois as medidas 

protetivas não são instrumentos para assegurar processos. O fim das medidas protetivas é 



 
 

 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a 

favorecem. E só. Elas não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. 

Elas não visam processos, mas pessoas (Fausto Rodrigues de Lima 2011, p.329) 

No que tange a jurisprudência, embora haja tribunais que entendam que as medidas 

protetivas por ser tutela cautelar preparatória dependem da existência de um procedimento 

penal ou civil, o Superior Tribunal de Justiça entende que as tutelas de urgência da Lei Maria 

da Penha, são medidas de natureza cível. Assim, devem permanecer desvinculadas de outros 

processos, por terem caráter satisfativo e firma sua posição utilizando-se do brilhante 

ensinamento da Maria Berenice Dias: 

"O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, 

preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2012). 

Analisando o julgado: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 

INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas 

protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a 

concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se 

exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca 

necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a 

favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (STJ Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 – QUARTA 

É preocupante a ideia de atrelar as medidas preventivas a um processo principal e 

depender deste para a sua subsistência, visto que agindo dessa forma entende-se a mesma 

como medida preparatória ou incidental e isso não ampara a vítima.  

 No geral, a prática de violência contra a mulher sempre tipifica-se penalmente, seja 

crime ou contravenção, apesar de raro, pode ocorrer a possibilidade de não constituir infração 

penal mas mesmo assim a vítima necessitar de proteção imediata, logo, descarta-se a 

possibilidade de vinculação das medidas protetivas a um procedimento criminal.A única 

exceção é a prisão preventiva, que apesar de ter o mesmo objetivo das demais regras, exige 

para sua decretação um procedimento de investigação criminal ou processo penal, em razão 

de todos os princípios que norteiam tal procedimento. 

CONCLUSÃO 

Portanto, para que as medidas protetivas alcancem o seu objetivo faz-se necessário 

atribuir natureza cível as mesmas em razão do seu caráter satisfativo. Entendê-las no apenas 

no âmbito penal, sem seria exigir o sua união a um processo civil, com a finalidade de 

resguardar a subsistência da vitima, desconsiderando a real proteção à mulher em situação de 

violência, seria buscar a formalização excessiva da forma em detrimento do resultado. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar os tipos de violência doméstica na 

união estável, e como fixar seu lapso temporal quando existem intervalos de tempo durante o 

relacionamento. 

Palavras-chave: União estável. Violência doméstica. Partilha de bens. 

Abstract: In this work, we wish to consider the several types of domestic violence on the 

stable union, and we want to know how seting the gap time that one when there is period of 

time during the relationship. 

Keywords: Stable union. Domestic violence. Property sharing. 

INTRODUÇÃO 

A união estável foi aprovada como entidade familiar pelo artigo 226 § 3º da 

Constituição Federal, sem equipará-la ao casamento. Assim, observamos que a família, em 

sentido amplo, não precisa ser necessariamente um matrimônio, basta preencher o requisito 

contínuo, público e duradouro, e com objetivo de constituir família para se tornar em união 

estável. Porém, quando a mulher está em estado de violência doméstica durante o 

relacionamento, a união queda-se vulnerável por causas da descontinuidade da relação, dado 

que casais separam-se constantemente e não possuem uma sucessão de anos e fatos juntos. O 

trabalho expõe sobre as questões referentes à partilha de bens, quando o relacionamento é de 

união estável e a violência doméstica é presente neste ambiente, quando existem rupturas 

temporais durante o convívio e a compra do imóvel foi neste período.  

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA UNIÃO ESTÁVEL 

Nas relações entre homem e mulher há muitas oscilações, principalmente, quando 

violências domésticas e familiares são contínuas. Geralmente, quem mais sofre essas 

violências são as mulheres, porque a mulher, biologicamente e psicologicamente, é mais frágil 

em relação às situações que as violências podem proporcionar. Assim, na tentativa de 

restaurar sua dignidade e integridade, as mulheres buscam se afastar dos agressores, porém na 

maioria das vezes, sempre acabam voltando com o companheiro por acreditar em sua 

mudança e por causa da família. 

Vale ressaltar que existem diversas formas de violências, segundo a lei 11.340, 

conhecida como a Lei Maria da Penha, que ampara as mulheres que sofrem violência 

doméstica e familiar, classifica as violências em cinco espécies: a violência física, entendida 

como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher; a violência 

psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da 

autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento; a violência sexual, 

entendida como qualquer conduta que constranja a mulher, e a faz manter ou a participar de 
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relação sexual não desejada, mediante intimidação; a violência patrimonial, entendida como 

qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades da mulher; e a violência 

moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

Desta forma, um relacionamento entre homem e mulher, com violência, há uma 

grande insegurança jurídica para definir o início e fim do relacionamento. 

Diferente do casamento, que existe um contrato feito em cartório com data de início, 

a união estável não dispõe de tal registro. A Lei 9.278/1996 regula o § 3º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que legitima a união estável como entidade familiar devendo ser uma 

convivência duradoura, pública e contínua, entre um homem e uma mulher, estabelecida com 

objetivo de constituição de família. Também, conforme a súmula do STF de nº 382, não 

precisa necessariamente viver debaixo do mesmo teto para que possa caracterizar uma união 

estável entre duas pessoas. 

Maria Helena Diniz (2008, p.368) ainda acrescenta “[...] vivendo ou não sob o 

mesmo teto, sem vínculo matrimonial, estabelecida com o objetivo de constituir família, 

desde que tenha condições de ser convertida em casamento, por não haver impedimento legal 

para sua convolação (CC, art. 1.723, §§1º e 2º)”. 

 Quando ocorre violência doméstica na união estável, o relacionamento muitas vezes 

torna-se instável, porque provoca diversas rupturas do casal durante a união, por brigas e 

discussões. Sendo assim, difícil a aplicação do requisito de continuidade, presente também no 

artigo 1.723 do Código Civil. 

Caio Mário da Silva Pereira (2012, p.581), também questiona sobre o item duração, 

uma vez que foi omitido pelo legislador qual tempo exato e mínimo para o reconhecimento da 

união estável para o meio jurídico. “[...] deveria existir uma duração, a sucessão de fatos e 

eventos, a permanência do relacionamento, a continuidade do envolvimento, a convivência 

more uxório, a notoriedade, enfim, a soma de fatores subjetivos e objetivos que, do ponto de 

vista jurídico, define a situação.” Para Caio Mário, se fosse identificado o animus de se 

constituir família já serviria como prova da união. 

O requisito contínuo, duradouro e público são extremamente abertos e genéricos, por 

isso, ultimamente, os juízes ao julgarem uma ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, analisam caso a caso, para decidirem a melhor forma de subsunção. Uma das 

dificuldades em analisar essa ação é em relação à partilha de bens, pois, muitas das vezes, o 

bem pode ser adquirido durante uma das rupturas do relacionamento, e mesmo que seja um 

lapso temporal curto, desconfigura o requisito de continuidade da união estável.  

Resta saber como será discutido isso em juízo, dado que as decisões judiciais estão 

determinando a meação dos bens entre o casal, mesmo se o bem foi adquirido durante uma 

separação, e posteriormente o casal tenha retomado a vida conjunta.  

A jurisprudência a seguir mostra a posição tomada pela magistratura, no qual 

aceitaram a meação do bem à companheira: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR 

DE NÃO CONHECIMENTO REJEIÇÃO. PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE 

CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. NULIDADE DA 

CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO. ALIENAÇÃO PELO 

COMPANHEIRO DE FRAÇÃO DO BEM IMÓVEL DEPOIS DA 

RUPTURA DA UNIÃO ESTÁVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MANUTENÇÃO. 

JULGAMENTO CONJUNTO COM AC Nº. 70058487885. 1. O 

recurso foi interposto dentro do prazo legal. Preliminar de 

intempestividade rejeitada. 2. Inviável o exame do pedido de 



 
 

 

majoração da verba honorária aviado em sede de contrarrazões, pois 

via inadequada para tanto. 3. Tratando-se de oposição, correta a 

citação efetivada na pessoa do procurador constituído, ainda que não 

lhe tenham sido outorgados poderes especiais. Inteligência do art. 57 

do CPC . 4. Em ação relativa à união estável foi reconhecido o 

direito de meação da companheira sobre o bem imóvel 

matriculado sob o nº. 18.276, o qual foi adquirido na constância 

da relação e integrava o patrimônio do companheiro ao tempo da 

ruptura, em maio de 2012. 5. Afirmado o direito de meação da 

companheira sobre o bem, correta a sentença que, não obstante isso, 

reconheceu a adjudicação compulsória em favor da promitente 

compradora, terceira pessoa, ora opoente, de fração desse bem imóvel, 

que foi objeto de contrato de promessa de compra e venda, com 

quitação do preço negociado, firmado com o companheiro 

posteriormente ao desenlace, em época em que inexistia anotação a 

respeito da lide no registro respectivo. PRELIMINARES 

REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70058488024, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 05/06/2014) (grifo 

nosso). 

O Código Civil de 2002 incorporou consideravelmente o que era tratado pela Lei 

8.971/1994, pela Lei 9.278/1996 e pela Constituição Federal, apresenta um capítulo único 

sobre a união estável, entre os artigos 1.723 a 1.727. Também traz no artigo 1.694 direito a 

alimentos aos companheiros e no artigo 1.790 presume o direito sucessório do companheiro.  

Temos para a união estável os elementos caracterizadores essenciais e os elementos 

caracterizadores acidentais, que são: a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o objetivo 

de constituição de família, como os primeiros elementos, e os segundos elementos destacam o 

tempo, a prole e a coabitação, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho 

(2011, p.429-436). 

Com isso, podemos dizer que não há a continuidade de união estável nos casos que 

as mulheres se afastam de seus companheiros quando sofrem todas as violências já citadas, 

pois, nesses casos, essas visam interromper o relacionamento com seus companheiros e não 

continuar.  

Hoje em dia não há um tempo para comprovar união estável, só se deve provar a 

união de fato dentro dos requisitos do artigo já mencionado. Mas, a questão é como 

provarmos o término da União Estável quando há o afastamento de dois amasiados durante 

um prazo considerável, mesmo que mais tarde voltem. Pois, durante essas oscilações, ambos 

individualmente podem adquirir bens, e não há como dizer que um ou outro tem direito sobre 

o bem do parceiro, pois não estavam juntos e, muitas vezes, não contribuíram para a aquisição 

do bem.  

Hoje em dia, aos casais são aconselhados, os que não querem se formalizar por meio 

do casamento civil, fazer uma declaração por meio de uma escritura pública no cartório, 

datando o marco de início. E caso haja uma futura dissolução, será determinado o início e fim 

da união.  

Caso o casal não queira formalizar por meio do casamento civil, os mesmo podem 

fazer uma declaração por meio de uma escritura publica no cartório, datando o marco inicial 

da união estável, não precisando passar pela burocracia que envolve o casamento. Assim, tudo 

fica mais simplificado quando em comum acordo é lavrado uma escritura, pois caso haja uma 

dissolução da união e a necessidade de partilha de bens, já está determinado o início e fim da 

união estável. 



 
 

 

CONCLUSÃO 

Em nossa legislação há uma grande lacuna ainda sobre a união estável. Visto que, 

não há uma possibilidade de comprovar o lapso de tempo desse tipo de relação, porque a 

maioria das vezes o casal não formalizam a união através de um contrato ou um termo de 

declaração, assim, fica complicado definirmos, como por exemplo, no caso de uma dissolução 

de uma união que visa uma partilha, se os bens serão divididos independentes se foram 

adquiridos durante a união ou durante uma ruptura do relacionamento, mesmo que 

posteriormente tenham reatado a união. 

O fato é que durante a união estável o casal tem direito a todos os bens adquiridos 

durante a constância, mas vale-se lembrar, que um dos requisitos para configurar esta união 

mencionada, é a continuidade. Então, não deveriam ser englobados na união estável, os bens 

adquiridos individualmente por cada parte da relação, nos casos de rupturas de seus 

relacionamentos, que geralmente, são frequentes nas relações que está presente as violências 

domésticas e familiares prevista na Lei 11.340.  

Sabemos que a união estável é uma entidade familiar, devendo ser uma convivência 

duradoura, pública e contínua, entre um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 

constituição de família. Mas vale-se lembrar, que nos casos concretos, principalmente nos 

casos dos relacionamentos, que estão entrelaçados pelas violências, previstas na Lei Maria da 

Penha, deve-se haver uma lei mais específica, para além de suprir todas as lacunas da Lei de 

União Estável, também determinar especificamente o que é a continuidade e durabilidade da 

união estável.   
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Resumo: O PLC 7/2016, de autoria do Deputado Sérgio Vidigal, propõe algumas alterações 

na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), como a possibilidade de que o delegado de polícia 

conceda medidas protetivas de urgência às mulheres em situação de violência doméstica, bem 

como mudanças que reforçam a criação de delegacias especializadas no atendimento da 

mulher. Serão abordadas no presente trabalho críticas a pontos específicos do PLC em apreço. 

Palavras-chave: Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Medida protetiva. 

Abstract: The PLC 7/2016, by Deputy Sérgio Vidigal, proposes some changes to the Maria 

da Penha Law (Law 11.340 / 2006), such as the possibility for the police authority to grant 

urgent protective measures to women in situations of domestic violence, as well as proposes 

changes that reinforce the creation of specialized police stations in women care. The present 

work will criticizes the specific points of the PLC under consideration.  

Key-Words: Domestic violence. Maria da Penha Law. Protective measure. 

 

INTRODUÇÃO  

Muitas são as discussões relacionadas ao projeto de lei PLC 7/2016 que altera a Lei 

11.340/2006, Lei Maria da Penha, para, dentre outras modificações, permitir que as medidas 

protetivas de urgência sejam concedidas pelo próprio delegado da polícia, sem precisar chegar 

até o magistrado. Contudo, esse ponto é extremamente polêmico e severamente criticado por 

parte dos movimentos de mulheres e por diversos profissionais do Direito, dentre eles: o 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Associação Nacional do Ministério 

Público (CONAMP), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o Fórum Nacional 

dos Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Fonavia), o Instituto Maria da 

Penha e até a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Dessa forma, o presente resumo apresentará críticas em relação ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 7/2016, demonstrando que essas mudanças não garantirão às mulheres em situação 

de violência doméstica melhores condições de atendimento. 

DESENVOLVIMENTO 

As alterações propostas pelo PLC 7/2016, atualmente em tramitação na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, cujo relator é o senador Cássio Cunha 

Lima, têm causado rebuliço por várias categorias profissionais do Poder Judiciário brasileiro. 

As mudanças versam sobre o acréscimo de alguns dispositivos na Lei nº 11.340/2006, 

denominada popularmente como Lei Maria da Penha, com o objetivo de garantir às mulheres 

em situação de violência doméstica um atendimento ininterrupto, especializado e célere. 

Atualmente, as medidas protetivas de urgência são concedidas pelo Magistrado em 
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até 48 horas, nos termos do artigo 18 e seguintes da Lei 11.340/2006: 

Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de 

urgência; 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, 

quando for o caso; 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério 

Público, devendo este ser prontamente comunicado. 

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, 

e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que 

os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. 

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já 

concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de 

seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.  

[...] (Grifo nosso) 

Além disso, o atendimento policial é regido pelo artigo 10 e seguintes da referida 

Lei: 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da 

ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento 

de medida protetiva de urgência deferida. 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 

local seguro, quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 

disponíveis. 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, 

os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de 

Processo Penal... (Grifo nosso) 

Com a possibilidade de aprovação do projeto de lei, acrescentam-se alguns 

dispositivos na Lei Maria da Penha, dentre eles, os pontos que causaram conflito: 

Art. 10-A. O atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto é 

direito da mulher vítima de violência doméstica e familiar.  

§ 1º A inquirição de vítima ou testemunha de violência doméstica, quando se tratar 



 
 

 

de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes:  

I - salvaguardar a integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada 

a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica;  

II - garantir que em nenhuma hipótese a vítima de violência doméstica, familiares e 

testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles 

relacionados;  

III - evitar a revitimização da depoente, com sucessivas inquirições sobre o 

mesmo fato, nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como 

questionamentos sobre a vida privada;  

IV - prestar atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto, 

preferencialmente, por servidores do sexo feminino previamente capacitados.  

Art. 12-B. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou 

integridade física e psicológica da vítima ou de seus dependentes, a autoridade 

policial, preferencialmente da delegacia de proteção à mulher, poderá aplicar 

provisoriamente, até deliberação judicial, as medidas protetivas de urgência 

previstas no inciso III do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 desta Lei, 

intimando desde logo o ofensor.  

§ 1º O juiz deverá ser comunicado no prazo de vinte e quatro horas e poderá 

manter ou rever as medidas protetivas aplicadas, ouvido o Ministério Público 

no mesmo prazo. (Grifo nosso) 

Dentre os argumentos de apoio ao projeto, ressaltam-se os trazidos por Ronaldo 

Batista Pinto, Promotor de Justiça no Estado de São Paulo, de que os delegados de polícia já 

são responsáveis por aplicar medidas muito mais graves que, inclusive, restringem a 

liberdade, como a prisão em fragrante de um indivíduo. Ainda, podem estipular o valor da 

fiança, no caso de sua concessão o que, segundo entendimento do referido autor, se a 

autoridade policial (delegado de polícia) possui como uma de suas atribuições medidas desse 

porte, porque não poderiam também conceder, de imediato, medidas protetivas para a 

proteção de mulheres que estão correndo sério risco de sofrerem violência? Insta salientar que 

os delegados de polícia também possuem formação jurídica e, da mesma forma que juízes e 

promotores (fatias do judiciário que mais têm demonstrado resistência ao projeto de lei) 

também ingressaram em sua função mediante concurso público (PINTO, 2017). 

Em contrapartida, um dos principais argumentos utilizados pelas entidades que são 

contra a aprovação do projeto de lei é o de que essas alterações não serão efetivas, não 

havendo garantias de que trarão proteção real às mulheres que sofreram violência doméstica, 

além de demandarem grandes investimentos para capacitação das autoridades, o que não tem 

previsão, bem como a articulação com a rede de enfrentamento à violência doméstica, para 

viabilizar um atendimento multidisciplinar e um procedimento que conte com a participação 

efetiva do Ministério Público e Defensorias. 

Ainda, ressaltam que não se discute no projeto como seria realizada na prática a 

proposta de criação de mais delegacias especializadas, com atendimento contínuo, ou seja, 

delegacias com atendimento 24 horas. A maioria das entidades envolvidas na proteção da 

mulher em situação de risco defende a inconstitucionalidade de alguns dispositivos do projeto 

de lei, por ferirem o princípio da reserva da jurisdição, pelo simples fato que a restrição de 

direitos fundamentais, regidos pelo poder judicial, seja transferida para a esfera policial, 

mediante a justificativa de que o Poder Judiciário seria lento em conceder as medidas de 

proteção. 

Não obstante a rapidez com que acontece a tramitação do projeto de lei em apreço, o 

qual não teve seu conteúdo debatido de forma abrangente, e diante das dificuldades para se 

garantir a infraestrutura necessária e prevista teoricamente, entende-se que a concessão de 

medidas protetivas deve se dar através do devido processo legal, já existente e aplicado 

atualmente pelo magistrado. Dar mais poder a classe policial não significa a melhora no 

atendimento, sendo que muitas vezes as mulheres apresentam resistência em representar 



 
 

 

contra seus ex-conviventes, visto que a principal reclamação das mulheres em situação de 

violência doméstica é sobre o atendimento degradante a que são submetidas nas Delegacias de 

Polícia e, principalmente, nas Delegacias da Mulher. Muitas vezes são julgadas por voltar 

com o agressor, ou, por registrarem demasiados boletins de ocorrência. 

Ponto essencial nessa discussão é que, atualmente, a força policial não consegue 

cumprir com todas as obrigações a ela impostas. Exemplo disso é Londrina/PR, que possui a 

Patrulha Maria da Penha, composta por guardas municipais, que são acionados através do 

telefone 153, por mulheres que já possuem medidas protetivas. Tais atendimentos em certas 

situações demoram horas para se efetivar e até que a patrulha chegue para atendimento, o 

agressor já não se encontra mais no local. 

CONCLUSÃO 

Infere-se do texto que as mudanças propostas pelo PLC 07/2016 necessitariam de 

muito mais detalhamento do que o proposto pelo conteúdo atual do projeto, observado que o 

oferecimento de atendimento policial e pericial, especializado e ininterrupto, bem como a 

concessão de medidas protetivas pelo delegado de polícia, são tópicos que demandariam a 

capacitação da força policial para lidar especificamente com os casos de violência doméstica e 

familar, além de uma infraestrutura e orçamento amplo para que as delegacias especializadas 

funcionem com atendimento 24 horas. 

 Insta salientar, ainda, que as próprias delegacias especializadas têm promovido a 

revitimização da depoente, com sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, bem como 

diversos questionamentos sobre a gravidade das situações relatadas e a vida privada das 

mulheres que buscam auxílio, sem mencionar o machismo embutido nas próprias 

profissionais do sexo feminino que prestam serviços em tais delegacias, condenando de 

diversas formas a mulher que sofreu arduamente para sair do ciclo de violência. 

De nada adiantam atendimentos realizados por mulheres ou medidas protetivas 

concedidas por delegados, se não houver no combate à violência doméstica um atendimento 

digno e humano para as mulheres que se encontram em risco e, como prioridade, investimento 

na infraestrutura da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, com a criação de 

Delegacias da Mulher realmente capacitadas, com atendimento acolhedor, sem julgamentos, 

e, principalmente, que atuem 24 horas, em finais de semana e feriados, pois geralmente nesses 

períodos as mulheres ficam mais vulneráveis aos casos de violência doméstica, não o tendo 

atendimento e proteção imediata que merecem. 
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