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RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as legislações brasileiras que contemplam a 
situação de vulnerabilidade da mulher e apresentar resultados obtidos através delas. Pra 
isso, utiliza-se de pesquisa em doutrina e na legislação, além de entrevistas com 
profissionais que promovem a aplicação dessas leis e coleta de dados numéricos do 
município de Londrina que auxiliam a dimensionar a real situação enfrentada pelas mulheres 
atualmente e mostram a efetividade das políticas de proteção à mulher. Demonstra-se que 
foi necessária grande mobilização nacional para que fosse criada a Lei nº 11.340/2006, a 
qual, embora seja recente, é bastante significativa para a conjuntura da mulher no Brasil. 
Além disso, em 2015 surge a Lei nº 13.104, que introduz o feminicídio como circunstância 
qualificadora do homicídio.  A criação de varas especializadas para tratar da violência contra 
a mulher mostra-se fundamental para melhor lidar com essa realidade. A implementação de 
projetos sociais que dão apoio a mulheres vítimas de violência também tem grande 
relevância na sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mulher; violência; proteção 

 

ABSTRACT: 

The paper aims to analyze Brazilian laws that address women's vulnerability and results 
obtained through them. For that, we use research in doctrine and legislation, as well as 
interviews with professionals who promote the application of these laws and the collection of 
numerical data of Londrina that help scale the real situation faced by women today, and 
show the effectiveness of protection policies for women. It is shown that it took great national 
mobilization to be created the Law nº 11,340 / 2006, which, although new, is quite significant 
for the situation of women in Brazil. In addition, in 2015 arises Law nº 13,104, which 
introduces the “feminicídio” as qualifying circumstance of murder. The creation of specialized 
courts to deal with violence against women appears to be fundamental to better deal with this 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.104-2015?OpenDocument


 
 

reality. The implementation of social projects that support women victims of violence also has 
great relevance in society. 

 

KEY-WORDS: woman; violence; protection 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por tema a análise da legislação brasileira no que concerne ao 

combate da violência doméstica contra a mulher, em especial, com relação à criação da Lei 

Maria da Penha (Lei 11.340/2006), responsável por instituir um novo panorama na condução 

dos casos no país. Ainda na perspectiva de proteção à mulher, será comentada a recente 

instituição do feminícidio enquanto situação qualificadora do crime de homicídio e sua 

classificação como crime hediondo. 

O artigo se concentrará na análise de dados e informações coletados na região de 

Londrina, com destaque para os trabalhos desenvolvidos pelo juízo da 6ª Vara Criminal de 

Londrina, especializada na condução de casos de violência contra a mulher, pelo Centro de 

Referência e Atendimento à Mulher, que oferece atendimento interdisciplinar as mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar e pelo NUMAPE – Núcleo Maria da Penha, projeto 

de extensão da Universidade Estadual de Londrina destinado a amparar a situação da 

mulher vítima de violência doméstica no âmbito jurídico. 

1. HISTÓRICO 

A “Lei Maria da Penha”, como ficou conhecida a Lei nº 11.340/2006, é fruto de um 

longo processo de articulações feministas que, a partir dos anos 70, assumiu feições de 

movimento de massas, conduzindo milhares de mulheres às ruas por suas reivindicações, 

dentre as quais se destacam: sexualidade, não violência, saúde e formação profissional 

para o mercado de trabalho.  

A partir destes movimentos, foram elaboradas diversas convenções internacionais 

garantindo a extensão dos direitos humanos às mulheres. Embora tardio em relação ao 

cenário internacional, em 1984 o Brasil tornou-se signatário da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). À época, 

no entanto, não houve qualquer providência pelo Estado brasileiro para materializar uma 

efetiva proteção à mulher. 

Essa conjuntura mudou diante de um caso emblemático de violência doméstica 

ocorrido contra a cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que, em 1983, foi vítima de um 



 
 

tiro de arma de fogo efetuado pelo seu então marido, Marco Antônio Heredia Viveiros. O 

disparo, que atingiu as costas de Maria da Penha enquanto esta dormia, a deixou 

paraplégica. Após se recuperar do tiro, Maria da Penha foi mantida em cárcere privado, 

sofreu outras violências e nova tentativa de assassinato, também pelo marido, por 

eletrocussão durante o banho.  

Diante desses fatos, temendo por sua vida, Maria da Penha procurou o Judiciário 

para que medidas protetivas fossem adotadas. Todavia, mesmo diante de todas as 

evidências do crime, o processo criminal instaurado pelo Ministério Público em 1984 se 

arrastou no Judiciário e, apesar de contar com duas condenações pelo Tribunal do Júri do 

Ceará, datadas de 1991 e 1996, o réu apenas permaneceu preso em regime fechado por 

dois anos. 

Desta forma, diante da omissão e negligência do poder judiciário, a CEJIL-Brasil 

(Centro para a Justiça e o Direito Internacional) e o CLADEM-Brasil (Comitê Latino-

Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher), juntamente com a própria 

Maria da Penha, encaminharam em 1998 uma petição à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), denunciando o Estado 

brasileiro pelo ato de impunidade e negligência em relação à violência doméstica da qual 

Maria da Penha havia sido vítima. 

Assim, em virtude da pressão internacional, no ano de 2001, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, em seu Informe nº 54, responsabilizou e condenou o 

Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica 

contra as mulheres. Fato este que acarretou constrangimento ao Estado brasileiro, fazendo 

com que cumprisse os tratados internacionais dos quais é signatário. 

2. SURGIMENTO E AMADURECIMENTO DE LEGISLAÇÃO A RESPEITO DA 

VIOLÊNCIA QUANTO À MULHER  

 

2.1. Criação da Lei nº 11.340/2006 

 

Como visto, antes da criação da Lei nº 11.340/2006, as legislações que garantiam 

direitos ou eliminavam discriminações em relação às mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar eram tímidas e restritas à alteração da legislação penal, de modo que 

não solucionavam o problema existente de uma maneira eficaz. 



 
 

Nesse sentido, tinha-se a Lei nº 7.209/19841, que alterou o artigo 61 do Código 

Penal, a qual estabeleceu entre as circunstâncias que agravam a pena o fato do agente ter 

praticado o crime “contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge”. (Cfr. inciso II, alínea 

‘e’, § 2º, do artigo 61 do Código Penal). Na sequência, a Lei nº 8.930/19942 estabeleceu que 

o estupro e o atentado violento ao pudor passariam a ser considerados crimes hediondos. A 

Lei nº 9.318/19963 agravou a pena quando o crime era praticado contra “criança, velho, 

enfermo ou mulher grávida” (Cfr. inciso II, alínea ‘h’, § 2º, do artigo 61 do Código Penal). A 

Lei nº 10.224/20014 incluiu no Código Penal dispositivo relativo ao assédio sexual. 

Entretanto, verifica-se que estes dispositivos legais não amenizaram a vida das 

mulheres ameaçadas e violentadas, ainda que significassem avanços legislativos.  

Há de se ponderar que havia projetos em tramitação no Congresso, contudo, estes 

não atendiam satisfatoriamente as reinvindicações feministas e, sendo aprovados, 

alterariam pontualmente leis já existentes, longe de minorar o problema da violência 

doméstica contra as mulheres. 

Com exceção do homicídio, o abuso sexual e a lesão corporal mais grave, todas as 

outras formas de violência contra a mulher, obrigatoriamente, eram e continuariam a ser 

julgadas pelos juizados especiais criminais – JECRIM, instituídos pela Lei nº 9.099/19955, 

competentes para julgar os crimes de menor potencial ofensivo, com pena menor ou igual a 

01 (um) ano, o que se traduzia, na maioria dos casos, em uma impunidade em favor do 

agressor, vez que vários casos terminavam com o arquivamento nas audiências de 

conciliação sem que as mulheres encontrassem uma resposta efetiva do poder público à 

violência sofrida. Além disso, nos poucos casos em que ocorria a punição do agressor, este 

era geralmente condenado a entregar cestas básicas a alguma instituição filantrópica. 

                                                           
1
 BRASIL. Lei 7.209/1984, de 11 de julho de 1984. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/leis/1980- 1988/L720 9.htm>. Acesso em: 14 de agosto de 2015. 
2
 BRASIL. Lei 8.930/1994,  de 06 de setembro de 1994. Dá nova redação ao art. 1º da Lei 8.072, de 

25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da 
Constituição Federal, e determina outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L8 930.htm>. Acesso em: 14 de agosto de 2015. 
3
 BRASIL. Lei 9.318/1996, de 05 de dezembro de 1996. Altera a alínea h do inciso II do art. 61 do 

Código Penal. 
.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9318.htm>. Acesso em: 14 de agosto de 
2015. 
4
 BRASIL. Lei 10.224/2001, de 15 de maio de 2001. Altera o Decreto-Lei n

o
 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal, para dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências. 
Disponível em: <” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10224.htm”>. Acesso em 14 
de agosto de 2015. 
5
 BRASIL. Lei 9.099/1995, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais e dá outras providências. Disponível em: <”http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9 
099.htm”>. Acesso em 14 de agosto de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L8%20930.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10224.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9%20099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9%20099.htm


 
 

Assim, diante desse cenário, seis organizações não governamentais feministas 

idealizaram um Consórcio de ONGs Feministas, com a finalidade de elaboração de Lei 

Integral de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra as Mulheres. Esse Consórcio 

foi formado pelas organizações CFEMEA - Centro Feminista de Estudos e Assessoria; 

ADVOCACI – Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos; AGENDE – Ações em Gênero 

Cidadania e Desenvolvimento; CEPIA – Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação, Ação; 

CLEDEM/BR – Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher; 

e THEMIS – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, bem como por juristas e feministas 

especialistas no assunto. A coordenação do Consórcio ficou sob a responsabilidade do 

CFMEA. 

Depois de elaborado o anteprojeto pelo Consórcio, considerando que este 

propunha regras gerais e mudanças estruturais com criação de despesas, de competência 

privativa do executivo, concluiu-se que a apresentação do Projeto de Lei deveria ser feita 

pelo Poder Executivo. 

Desse modo, através do Decreto nº 5.030, de 31 de março de 20046, criou-se um 

Grupo de Trabalho Interministerial, integrado pelos seguintes órgãos: Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, na condição de coordenadora; 

Casa Civil da Presidência da República; Advocacia-Geral da União; Ministério da Saúde; 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da 

Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública, com o objetivo de elaborar uma 

proposta de medida legislativa e outros instrumentos para coibir a violência doméstica 

contra as mulheres, utilizando como documento-base o estudo realizado pelo Consórcio. 

A proposta foi amplamente discutida, contando com representantes da sociedade 

civil e de órgãos diretamente envolvidos com o tema, de forma que foram realizados 

debates, oitivas, seminários e oficinas. Isto porque a Constituição Federal, em seu artigo 

226, § 8º, impõe ao Estado assegurar a “assistência à família, na pessoa de um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações”7, 

demonstrando, assim, expressamente, a necessidade de se implantar políticas públicas com 

a finalidade de coibir e erradicar a violência doméstica. 

                                                           
6
 BRASIL. Decreto 5.030, de 31 de março de 2004. Institui o grupo de trabalho interministerial para 

elaborar proposta de medida legislativa e outros instrumentos para coibir a violência doméstica contra 
a mulher, e dá outras providências. Disponível em: <” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5030.htm”>. Acesso em 14 de agosto de 2015. 
7
 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 

Federal, 1988. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5030.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5030.htm


 
 

Ressalte-se, ainda, que o Estado Brasileiro já havia ratificado vários compromissos 

em convenções internacionais, no tocante à proteção da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar, como forma de corrigir a defasagem existente entre os gêneros, nas 

relações sociais de um sistema marcado pela desigualdade e hierarquia. Dentre os acordos 

firmados, destaca-se a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), o Plano de Ação da IV Conferência Mundial sobre 

a Mulher (1995), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), o Protocolo Facultativo à Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, além de outros 

instrumentos de Direitos Humanos.  

Além disso, diante do caso de Maria da Penha Maia Fernandes, já destacado 

anteriormente neste estudo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, 

atendendo a denúncia do Centro pela  Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê 

Latino-Americano de Defesa da Mulher (CLADEM), publicou o Relatório nº 548, 

estabelecendo recomendações ao Estado Brasileiro, uma vez que este não havia cumprido 

com o previsto no artigo 7º da Convenção de Belém do Pará e com o disposto nos artigos 1º 

e 8º e 25º da Convenção Americana de Direitos Humanos.  

As recomendações feitas relacionavam-se com o prosseguimento e intensificação 

do processo de reforma, com vistas a evitar a tolerância estatal e o tratamento 

discriminatório com respeito à violência doméstica contra a mulher no Brasil, destacando-se 

a necessidade de que os processos, nesses casos, tivessem seu tempo processual 

reduzido. 

Sendo assim, diante da pressão internacional e da necessidade da mudança da 

realidade social no âmbito da violência doméstica e familiar, o Projeto de Lei nº 4.559/2004 

foi apresentado e, após aprovado e sancionado, criou a Lei Nº 11.340/20069, conhecida por 

Lei Maria da Penha. 

2.2. O projeto de Lei nº 4559/2004 

 

                                                           
8
 Comissão Internacional de Direitos Humanos. Relatório 54, de 4 de abril de 2001. Disponível em: <” 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_Relat%20n.pdf”>. Acesso em 14 de agosto de 2015. 
9
 BRASIL. Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8
o
 do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 14 de agosto 
de 2015. 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_Relat%20n.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


 
 

O Projeto de Lei nº 4559/200410 foi apresentado pelo Poder Executivo, em 03 de 

dezembro de 2004, de modo que sua proposição estava sujeita à apreciação do Plenário, 

sendo o regime de tramitação o de urgência, de acordo com o artigo 155 do RICD – 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Inicialmente, o projeto em questão foi encaminhado às Comissões de Seguridade 

Social e Família; Finanças e Tributação (Art.54 RIDC) e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD), em 13 de dezembro de 2004, sendo este o despacho 

inicial. A última Ação Legislativa foi realizada em 07 de agosto de 2006, pela Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados (MESA), ocasião em que o Projeto de Lei foi transformado na Lei 

Ordinária 11.340/2006, a qual foi sancionada pelo então Presidente da Republica, Luiz 

Inácio Lula da Silva, na mesma data. 

Importante destacar que o Projeto Lei foi apresentado com seguinte ementa:  

“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, e dá outras 
providências”. Entretanto, em razão das modificações feitas, recebeu Nova 
Ementa da Redação Final, sendo esta: 

“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 
as Mulheres e da Convenção de Belém do Pará; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera os 
Decretos-Lei nºs 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal e 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e a Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984; e dá outras providências.” 

11
 

Desse modo, a aprovação do Projeto de Lei e a posterior promulgação da Lei Maria 

da Penha, resultado de um longo processo, significou um grande avanço, objetivando a 

prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher.  

As principais inovações se concentram nos mecanismos da Lei, na tipificação e na 

definição da violência doméstica e familiar contra a mulher, no estabelecimento de formas 

de violência contra a mulher, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, na 

determinação que a vítima somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz, na a 

proibição das penas pecuniárias, na retirada da competência dos Juizados Especiais 

Criminais para julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher, na alteração do 

Código de Processo Penal para possibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva 

quando houver riscos à integridade física ou psicológica da ofendida, na alteração da lei de 
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 BRASIL. Projeto de Lei n. 4559/2004. Disponível em: <” http://www.camara.gov.br/proposicoesWe 
b/fichadetramitacao?idProposicao=272058’>. Acesso em 14 de agosto de 2015. 
11

 Idem, loc. cit. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWe%20b/fichadetramitacao?idProposicao=272058
http://www.camara.gov.br/proposicoesWe%20b/fichadetramitacao?idProposicao=272058


 
 

execuções penais para permitir ao juiz que determine o comparecimento obrigatório do 

agressor a programas de recuperação e reeducação, na determinação de criação de 

juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência cível 

e criminal para abranger as questões de família decorrentes da violência contra a mulher e 

no aumento de 1/3 (um terço) da pena, caso a violência doméstica seja cometida contra a 

mulher com deficiência. 

3. REFLEXOS ATUAIS EM ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL 

 

3.1. Demonstração da efetiva aplicação da Lei Maria da Penha em Londrina 

A fim de buscar a fundo a efetivação da Lei Maria da Penha, o grupo procurou 

entrevistar os responsáveis diretos pela sua aplicação na Comarca de Londrina. O material 

abaixo foi obtido através de conversas com a Equipe Multidisciplinar da 6ª Vara Criminal, 

composta por Virginia Maria Bernardino (Psicóloga, CRP-08/12290) e Kelen Galego de 

Souza (Assistente Social, CRESS-PR 5227), responsáveis por estabelecerem o primeiro 

contato com as vítimas, e com a Juiza Dra. Zilda Romero, titular da Vara, e importante figura 

na atuação contra a violência doméstica em Londrina e região. 

Preliminarmente, considerando que as profissionais da Equipe Multidisciplinar lidam 

diariamente com casos de vítimas que procuram ajuda em decorrência do sofrimento 

proporcionado pelas mais diversas formas de violência, indagou-se a respeito do principal 

motivo para a ocorrência de violência doméstica nas famílias. Kelen Galego, assistente 

social da Vara, explica que a violência é um retrato da manifestação do que se chama de 

“patriarcado” em suas diversas formas. Há um claro sentimento de posse do homem sobre a 

mulher. O retrato da figura feminina como algo objetificado, um produto pertencente a 

determinado alguém, faz com que o homem nutra uma mentalidade de que aquele ser, 

sendo pertencente a ele, deve atuar conforme suas demandas. Por conseguinte, opera-se 

um conflito quando a ex-namorada ou esposa inicia um novo relacionamento, ou a atual 

companheira almeja uma vida profissional e independente. Em muitos relatos há mulheres 

que denunciam uma violência constante e habitual, entretanto, em outros, há aquelas que 

afirmam que os conflitos só se iniciaram após o réu sentir esse vínculo de posse quebrado, 

havendo casos em que o réu, mesmo casado com outra mulher, ainda ameaça a ex-esposa 

após saber que esta se encontra em um novo relacionamento. 

No tocante ao alcoolismo e utilização de entorpecentes por parte do agressor, a 

Equipe salienta que são apenas instrumentos de efetivação da violência, nunca as únicas 

causas. “A violência é multifacetada”. É evidente que as alterações psíquicas provocadas 



 
 

por estas substâncias podem levar o agressor a atitudes não habituais, entretanto, o estado 

de violência apenas se solidifica se este tiver uma mentalidade propícia a isso. 

Em relação à classe social das mulheres que procuram atendimento, as 

profissionais ressaltam que varia muito. A maioria das vítimas que buscam auxílio 

psicológico e jurídico são provenientes das classes mais baixas, mas isso pode ser 

explicado também pelo fato de que muitas das mulheres com altas posições na sociedade 

ou que se relacionam com homens de grande influência temem a exposição que o processo 

pode proporcionar. Há também a questão do amparo financeiro, já que para fugir da 

situação de violência, algumas vítimas acabam fugindo do estado para recomeçarem sua 

vida em outro lugar, opção inatingível para aquelas que detém de renda muito inferiorizada. 

De qualquer forma, como pontua a psicóloga Virginia Bernardino, “Há todo tipo de caso. O 

atendimento é feito desde recicladoras até pós-doutoras. Neste ano [2015], inclusive, 

aumentou-se consideravelmente os casos de denúncias envolvendo mulheres com 

melhores condições financeiras.” Questionada sobre a idade das vítimas, a afirmação é de 

que também há variações, desde adolescentes, estudantes acadêmicas, até idosas, que 

sofrem agressões por parte de filhos ou companheiros. 

No que tange ao primeiro atendimento pela Equipe Multidisciplinar, as mulheres 

vítimas de agressão doméstica, após fazer o Boletim de Ocorrência na Delegacia, são 

orientadas a participar de um grupo - que ocorre no Fórum de Londrina semanalmente, às 

sextas-feiras - no qual terão a oportunidade de receber orientações acerca de como 

proceder nos casos de agressões, a possibilidade de obtenção de medidas protetivas de 

urgência, as possibilidades de abrigamento e as consequências jurídicas do processo e das 

medidas protetivas. 

As vítimas que relatarem impossibilidade de retornar a suas residências sem que 

haja graves prejuízos à sua integridade física e psicológica podem optar pelo chamado 

“abrigamento”. Estas mulheres são orientadas pelas técnicas do CAM (Centro de Referência 

e Atendimento à Mulher) e, juntamente com seus filhos, se desejarem, podem permanecer 

em um local de endereço sigiloso, onde receberão abrigo e suporte necessário à uma 

estadia passageira. Normalmente, o prazo que as vítimas costumam extenderem-se no 

abrigo varia entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, tempo para intimação do agressor acerca 

das medidas protetivas requeridas pela vítima e de organização da vida das mesmas, seja 

em relação em encontrar parentes dispostos a acolhê-las, escolas e creches para os filhos 

etc.  



 
 

O atendimento por uma Equipe Multidisciplinar especializada é prevista pela Lei 

Maria da Penha: 

Art. 29.  “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas 
psicossocial, jurídica e de saúde.”

12
 

Art. 30.  “Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 
atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer 
subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, 
mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de 
orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a 
ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e 
aos adolescentes.”

13
 

Ademais, conversando com a Dra. Zilda Romero – Juiza da 16º Vara Judicial - 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher e de Crimes Contra Criança e 

Adolescente (6ª Vara Criminal da Comarca de Londrina), esta explana que até o ano de 

2006 os crimes de violência doméstica eram julgados em varas comuns no Fórum de 

Londrina. Isso ocasionava elevada demora na instrução processual, resultando inclusive na 

prescrição de diversos processos, já que o tratamento desta competência era equiparada 

aos demais delitos comuns.  

Relata a Magistrada que a ausência de atendimento especializado também era um 

empasse para as denúncias, que deixavam de ser feitas por receio das vítimas a se 

submeterem a uma exposição traumática.  Deste modo, a criação da Vara Maria da Penha 

propiciou uma maior divulgação da Lei, fazendo com que as vítimas passassem a se 

sentirem encorajadas a denunciar as agressões. Grande parte deste impulso se dá pela 

percepção do recebimento da assistência necessária que terão para dar continuidade ao 

processo.        

Assim, para garantir o acompanhamento jurídico nos processos, há o NUMAPE 

(Núcleo Maria da Penha), que faz todo o amparo processual às vítimas. Dra. Zilda Romero 

garante que não houve uma audiência sequer em que a vítima carecia da presença de seu 
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advogado ou advogada. Esse direito, efetivado na Vara Maria da Penha de Londrina, está 

previsto nos Arts. 27 e 28 da Lei 11.340/2006: 

Art. 27.  “Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em 
situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de 
advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.”

14
 

Art. 28.  “É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e 
familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência 
Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante 
atendimento específico e humanizado.”

15
 

 A ressalva a que se refere o Art. 27 é das medidas protetivas de urgência, 

que podem ser requeridas pela vítima sem necessidade de defensor técnico.  

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo 
juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

16
 

Dentre as cautelares, explica Dra. Zilda a relevância da medida de afastamento do 

lar, prevista no Art. 22, inciso II da Lei Maria da Penha. É um procedimento que resguarda a 

integridade da vítima antes e/ou durante o processo, em casos que a presença do agressor 

na residência represente perigo a saúde da mesma. 

O rol das medidas não é taxativo, podendo ser aplicadas outras que o juiz pensar 

convenientes, além das já expressas, quais sejam: 

Art. 22.  “Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas 
de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação 
ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 
o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 
de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 
física e psicológica da ofendida; 
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IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 
equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.”
17

 

O descumprimento de qualquer uma das medidas protetivas pode levar à prisão do 

requerido. Na 6ª Vara Criminal de Londrina, já foram deferidas milhares de medidas 

protetivas, e há um controle rígido em cada processo, garantindo efetividade no 

cumprimento nas cautelares. 

Salienta-se que as medidas não alcançam os filhos em comum com a parte. Desta 

forma, para que não haja qualquer forma de contato do agressor intimado com a requerente, 

é indicada uma pessoa interposta para mediar as visitas, enquanto não regulamentada a 

situação na vara competente, a Vara de Família. 

Já no que tange às dificuldades e desafios enfrentados pela Vara, Dra. Zilda relata 

que a elevação no número de demandas – além de violência doméstica, a Vara é 

competente para atuar em casos que envolvem crianças e adolescentes e violência contra 

idosos – fez com que ressurgisse, em menor grau, o problema da morosidade dos 

processos. Como mais pessoas têm acesso a Justiça, com as informações acerca da Vara 

Especializada e de todo o atendimento, cresceram o número de demandas, 

sobrecarregando o Juízo. 

De qualquer forma, a Vara Maria da Penha da Comarca de Londrina, criada em 05 

de outubro de 2010, é um importante avanço no combate à violência doméstica na cidade, 

oferecendo apoio e amparo à vítimas e uma situação, que até então, parecia incontornável. 

Como bem pontua a Dra. Zilda Romero, “em uma Comarca onde não há uma vara 

especializada da Maria da Penha, torna-se impossível a efetivação de políticas públicas 

para a real aplicação da lei.”  

3.2. Dados numéricos da Varia Maria da Penha da Comarca de Londrina 

A última atualização oficial de dados numéricos da Vara, feita pela Escrivã Paula 

Christiany Nobre da Silva, data do começo do ano de 2014, com dados disponíveis do 

funcionamento da Vara entre os anos de 2011 e 2013. Tal compilado demostra que, até 

2013, a Vara contava com 1.551 ações penais envolvendo violência doméstica. O total de 

medidas protetivas deferidas alcançava o número 1.694.        

No tocante às audiências, juntando todas as competências da Vara, foram 

realizadas 2.134, havendo um crescimento de aproximadamente 15% em relação aos três 
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anos citados. No total, até 2013, 5.294 pessoas já haviam sido ouvidas naquele Juízo, 

percebendo-se a comprovação de grande movimentação da Vara. 

Outra contagem relevante é do número de atendimentos preliminares realizados 

pela Equipe Multidisciplinar com as vítimas. Nesse atendimento, as vítimas são orientadas 

acerca do prosseguimento do processo, ou se for caso do delito, da possibilidade e 

consequências da retratação, conforme o Art. 16 da Lei 11.340/2006: 

Art. 16.  “Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”

18
 

Ressalta-se que acerca dos dados de efetiva retratação em audiência designada, a 

Vara ainda não possui contagem oficial. Entretanto, conseguiu-se a disponibilização, por 

parte da Equipe Multidisciplinar da Vara Maria da Penha, dos dados de atendimento 

preliminar, pelo qual a ofendida manifesta-se pela retratação ou prosseguimento do 

processo. Salienta-se que esta manifestação é feita apenas com o intuito de orientação da 

vítima, não incidindo nenhuma consequência para mudança de opinião em audiência 

preliminar. A contagem desses dados iniciou-se em Agosto de 2013, mas como dito 

anteriormente, não é preciso por ausência de contagem oficial. 

Entre Agosto e Outubro de 2013, períodos em que foi feita a primeira contagem, 29 

mulheres optaram pela representação, enquanto 7 optaram por retratarem-se. Entre Janeiro 

e Dezembro de 2014, salvo o mês de Abril, os números aumentam, com 278 vítimas 

optando pela representação. 

Já em 2015, considerando que a contagem foi feita entre os meses de Abril e 

Agosto, 55 mulheres optaram pela representação, enquanto que 29 optaram pela retratação. 

Desconsideram-se nestes números a grande quantidade de mulheres que não se 

manifestam ou o contato preliminar se faz inviabilizado. 

Apura-se, com todo o exposto, que o número de mulheres vítimas de violência 

doméstica que buscam ajuda em Juízo vem crescendo com o passar dos anos. A retratação 

ainda é comum, principalmente devido à ausência de risco por parte do requerido. A 

segunda maior causa, segundo a assistente social Kelen Galego, é a reconciliação. 

3.3. Central de Atendimento à Mulher (CAM) – Ligue 180 e Centro de 

Referência e Atendimento à Mulher de Londrina 
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Um dos instrumentos de orientação, encaminhamento e denúncia disponível para 

as mulheres que sofrem violência doméstica ou familiar é o Ligue 180, oferecido pela 

Central de Atendimento à Mulher desde 2005. Segundo dados retirados do Balanço 2014, 

no referido ano foram realizados 485.105 atendimentos a nível nacional, uma média de 

1.348 atendimentos por dia e um número expressivo. Infere-se daí que tem sido um 

instrumento de denúncia e prestação de informações amplamente utilizado, contudo 

demonstra também o quanto a violência contra a mulher ainda é presente em nossa 

sociedade, assim como em muitas outras. 

Outros dados relevantes do ano de 2014, considerado o total de 52.957 relatos de 

violência contra a mulher (11% de todos os atendimentos)19: 

- 51,68% dos relatos foram referentes à violência física; 

- 31,81% dos relatos foram referentes à violência psicológica; 

- 9,68% dos relatos foram referentes à violência moral; 

- 2,86% dos relatos foram referentes à violência sexual; 

- 1,94% dos relatos foram referentes à violência patrimonial; 

- 1,76% dos relatos foram referentes ao cárcere privado; 

- 0,26% dos relatos foram referentes ao tráfico de pessoas. 

Outro dado trazido pelo Balanço 2014 sobre a CAM - Ligue 180 é o de que, os 30 

primeiros municípios em número de ligações possuem menos de 20 mil habitantes, 

demonstrando o alcance do Ligue 180 inclusive em pequenos municípios, porém, 

acentuando que são nesses municípios que este tipo de serviço é mais necessário, devido a 

precariedade dos serviços especializados na proteção e apoio à mulher.20 

É importante ressaltar, ainda, da análise dos dados do Balanço quanto à relação 

vítima/agressor que em 82,53% dos casos, os homens eram os agressores e com os quais 

as vítimas tinham/tiveram algum vínculo afetivo. Também é chocante observar que em 77% 

dos casos a violência era habitual (diária ou semanal). Nos casos, ainda, em que havia 

crianças, muitas presenciaram as agressões ou, inclusive, foram vítimas. Por fim, no ano de 
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2014 o Estado do Paraná ficou na 13ª posição no ranking dos estados quanto ao número de 

registros, com média de 55,17 registros para cada 100 mil mulheres.21 

Especificamente quanto ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher – CAM, 

de Londrina/PR22, seguem alguns dados cedidos referentes aos atendimentos durante o ano 

de 2014: 

- 42,48% dos relatos foram referentes à violência física; 

- 50,44% dos relatos foram referentes à violência psicológica; 

- 0,44% dos relatos foram referentes à violência moral; 

- 5,31% dos relatos foram referentes à violência sexual; 

- 0,44% dos relatos foram referentes à violência patrimonial; 

- 0,89% outros. 

Percebe-se que no município de Londrina, os relatos de violência psicológica são 

mais frequentes, seguidos pelos de violência física, ambos os tipos de violência detentores 

de mais de 90% do total de relatos, qual seja, 226 mulheres (100%). 

Ademais, do total de relatos, 83,19% foram decorrentes de violência no âmbito da 

relação conjugal, 11,5% decorrentes de violência intrafamiliar e 2,65% no âmbito público. 

Por fim, um dado interessante obtido através do CAM de Londrina é o que 

demonstra o número de mulheres e crianças/adolescentes abrigados na Casa Abrigo Canto 

de Dália, local temporário destinado às vítimas de violência familiar e doméstica, juntamente 

com seus filhos, para se restabelecerem quando não é possível que voltem para seus lares, 

seja por ameaça do agressor ou mesmo por falta de condições financeiras. Em todo o ano 

de 2014 foram 44 mulheres, 56 crianças e 06 adolescentes abrigados. Já no ano de 2015 

(de janeiro a junho) foram 45 mulheres e 55 crianças e adolescentes abrigados, número 

considerável, se considerado que é referente aos 6 (seis) primeiros meses do corrente ano. 

3.4. NUMAPE – Núcleo Maria da Penha – Resgate da dignidade da mulher na 

violência doméstica 

É um Projeto da Universidade Sem Fronteiras, da Secretária de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior – SETI, com recursos do Fundo Paraná/SETI com a 
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Universidade Estadual de Londrina vinculada à PROEX – Pró Reitoria de Extensão. O 

projeto tem como objetivo prestar atendimento jurídico e psicológico gratuito às mulheres 

vítimas de violência doméstica.  

Destaca-se que o projeto faz parte da Rede de Proteção à Mulher de Londrina e se 

relaciona diretamente com o Centro de Referência e Atendimento à Mulher do município 

supracitado, a qual encaminha várias vítimas de violência doméstica para serem orientadas 

em questões jurídicas. 

O núcleo, no mês de julho de 2015, ajuizou 12 (doze) ações nas varas de família de 

Londrina/PR e teve um total de 8 (oito) desistências por parte de quem procurou 

atendimento. As desistências geralmente se dão por motivos variados, indo desde a 

reconciliação entre vítima e agressor até a mera falta de interesse em continuar com o 

processo judicial por ajuste entre as partes, mesmo que apenas verbal e sem a segurança 

de uma decisão definitiva em Juízo. Outras, ainda, desistem porque se sentem ameaçadas 

ou amedrontadas de ingressar civilmente contra o agressor, ou por ser o agressor o 

mantenedor das necessidades econômicas do núcleo familiar. 23 

4. A INTRODUÇÃO DO FEMINICÍDIO COMO CIRCUNSTÂNCIA 

QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO 

A expressão máxima da violência contra a mulher é o óbito. Os homicídios 

decorrentes de conflitos de gênero, ou seja, pelo fato das vítimas serem do sexo feminino, 

são denominados feminicídios ou femicídios. 

A Lei nº 13.104, de 9 de março de 201524, alterou o artigo 121 do Código Penal 

para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 

1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 199025, para incluir o feminicídio no rol dos crimes 

hediondos. 

A lei do feminicídio qualifica o homicídio contra a mulher quando praticado no 

âmbito doméstico e familiar e deve ainda ser decorrente do desprezo à condição de mulher, 

segundo a lei, sexo feminino. A análise aqui feita não será legalista, tratando da 
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constitucionalidade ou não de tal norma; mas, sim, quanto à possibilidade de efeitos reais e 

benéficos para a sociedade feminina. 

Vejamos a redação do novo tipo penal:  

Homicídio qualificado: 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

§ 2
o
-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 

crime envolve:    

I - violência doméstica e familiar;  

 II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

§ 7
o
 A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 

crime for praticado:      

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;       

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos 
ou com deficiência;        

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.
26

 

O Direito Penal atua, supostamente, de duas formas: com o princípio da repressão 

geral e o da repressão especial positiva. Pelo primeiro, o indivíduo propenso a cometer fato 

típico, impede a si mesmo de assim agir por pensar nas consequências penais da ação 

delituosa, ou seja, deixa de agir por medo do Direito Penal, não por qualquer razão ética. O 

segundo princípio entra em ação quando o primeiro falha, cominando uma pena ao indivíduo 

que contrariou o sistema legal penal. 

Nesse aspecto, é importante considerar se a qualificação do feminicídio produz 

efeitos sobre a prevenção geral ou se esta se trata apenas de uma ilusão doutrinário-

legislativa para dar mais um fundamento ao direito penal.  

No esclarecimento desta questão, há de se ponderar que não há necessidade de 

entrar em campos filosóficos ou psicológicos para saber que o homem que está prestes a 

matar uma mulher pela condição dela, não deixará de cometer o crime ao pensar consigo 

mesmo: "este homicídio agora é qualificado, não mais assim agirei". 
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Lembremos que o Direito Penal apenas atua após ocorrido o crime. Ele é 

retardatário. No caso do feminicídio, apenas atuará após a morte da mulher, nada podendo 

fazer por ela enquanto viva. 

Ademais, a “Lei do Feminicídio”, como ficou conhecida, aprovada sob grande 

pressão, teve como um de seus objetivos ganhar a empatia de certos movimentos 

feministas e de direitos humanos. Portanto, uma das finalidades da lei foi também e 

infelizmente, seu condão político, populista. Como salienta a desembargadora Maria Lucia 

Karam:  

Iniciativas relacionadas aos direitos humanos fundamentais jamais podem 
se valer da violência, das dores, das desigualdades, da intolerância, das 
discriminações, da marginalização, que são inerentes a qualquer 
intervenção do sistema penal.
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Ainda: 

É preciso buscar instrumentos mais eficazes e menos nocivos do que o 
fácil, simplista e perversamente simbólico apelo à intervenção do sistema 
penal, que, além de não evitar a ocorrência das condutas que etiqueta como 
crimes, além de não solucionar conflitos, ainda produz, paralelamente à 
injustiça decorrente da seletividade inerente à sua operacionalidade, um 
grande volume de sofrimento e de dor, estigmatizando, privando da 
liberdade e alimentando diversas formas de violência.

28
 

Diante dessa analise, questiona-se se o Direito Penal de fato impedirá o feminicídio 

a partir da criação dessa Lei e se logrará efeito em corrigir o criminoso. Nessa linha, o 

feminícidio tem sido encarado por alguns teóricos como um simbolismo, isto é, um tipo penal 

que mais representa a reprovabilidade de uma conduta que não se corrige pela norma penal 

do que soluciona o problema existente. A fim de efetivamente solucionar o problema, 

defende-se que a solução deva se dar através de instrumentos socais e educativos, de 

proteção; não de repressão e vingança.  

Aponte-se, todavia, que a criação do tipo, apesar de sua ineficácia, trará importante 

evolução para a medição mais objetiva e científica dos crimes contra a vida das mulheres, 

dando, destarte, mais voz ao inegável problema desumano da violência contra a mulher. 

CONCLUSÃO 

A criação da Lei Maria da Penha, como visto, significou um grande avanço na forma 

em que é conduzida a situação das mulheres vítimas de violência doméstica no país. A Lei, 
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que data de 2006, foi tardia, tendo em vista a assinatura de tratados internacionais 

anteriores e do grande número de ações como a de Maria da Penha Maia Fernandes que já 

abundavam, àquela época, no Judiciário brasileiro, mas nem por isso menos louvável. 

A criação de varas especializadas possibilita um atendimento voltado às mulheres 

inseridas em contextos familiares de violência, possibilitando a concessão de medidas de 

proteção a fim de resguardá-las da delicada situação de agressão em que se encontram.  

A efetividade da Justiça ainda esbarra em situações nas quais as vítimas preferem 

não procurar ajuda, optam por retratar-se ou reconciliam-se com o agressor. Contudo, 

apesar da existência desses casos, as garantias oferecidas pela Lei Maria da Penha 

instituíram novo regime de proteção no ordenamento jurídico que possibilita a quebra da 

corrente de violência e medo pela qual muitas brasileiras encontravam-se amarradas, como 

inegavelmente se pode concluir dos dados apresentados. 

Na condução desse processo de libertação e proteção emerge a importância de 

projetos como o Núcleo Maria da Penha – NUMAPE, desenvolvido em Londrina, e da 

atuação de equipes multiprofissionais, compostas por advogados, juízes, promotores, 

psicólogos e assistentes sociais no acolhimento e orientação dessas vítimas. 


