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Resumo: Este trabalho, em primeiro plano, elucida acerca da identificação da “falsa sensação de 

segurança” no fenômeno do Direito Penal Simbólico na função instrumental de legislar do Estado 

Democrático de Direito, e, posteriormente, analisa a eficácia concreta das normas preventivas, 

repressivas e assistencialistas da Lei n° 11.340/2006 em face da necessidade de proteção da mulher na 

violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, prismas ideológicos que legitimaram sua criação.  

Palavras-chave: Direito Penal Simbólico; Violência de gênero; Proteção da mulher; Lei nº 11.340/2006. 

Abstract: This work, in the foreground, elucidates the identification of the "false sense of security" in the 

phenomenon of “Symbolic Criminal Law” inside the instrumental function of legislating in a democratic 

state, and then, analyses the actual effectiveness of preventive, repressive and welfare standards of Law 

n. 11.340/2006 in women's protection needs in gender-based violence inside the home and family 

environment, ideological prisms that legitimized its creation. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Estado Democrático de Direito os atos da administração pública em sentido amplo são delineados e 

praticados por agentes públicos, que, por sua vez, devem sempre se basear na supremacia do interesse da 

coletividade sobre o particular. 

Nessa esteira, é cediço que a paz social e a segurança coletiva são objetivos primordiais da política 

pública, visto que o povo as delineia como direitos essenciais na convivência em sociedade. Para tanto, 

tem-se que a criação de normas penais repressoras é comumente entendida como método eficaz de atingir 

a tranquilidade no âmbito coletivo.  

Entretanto, a elaboração desenfreada de leis pelo Poder Legislativo, no qual estão inseridos representantes 

legítimos da coletividade, é capaz de criar uma falsa sensação de segurança, causar a inflação e 

degradação do ordenamento jurídico pátrio, e, consequentemente, gerar a hipertrofia do direito penal e 

processual penal.  

Neste contexto se insere o Direito Penal Simbólico, que tem por objeto a análise da criação de normas 

penais derivadas de propostas que não visam primordialmente a proteção de bem jurídico de especial 

valia, mas sim agradar a população, criando leis que não garantem efeitos concretos na diminuição da 

criminalidade e da violência por se tratarem de um conjunto meramente programático de normas. 

Sob a perspectiva desta teoria se questiona neste trabalho a importância da inserção da Lei Maria da 

Penha no ordenamento jurídico pátrio, que visa romper com a tolerância à violência, física e moral, 

praticada em desfavor da mulher no âmbito doméstico, com enfoque especial no que diz respeito a 

efetividade do conjunto de normas nela prevista. 

2. DO DIREITO PENAL SIMBÓLICO 

Inicialmente, denota-se por Direito Penal o conjunto de normas que o Estado utiliza para prevenir ou 

reprimir os acontecimentos que possam ofender à ordem pública e social, tutelando bem jurídicos. 
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O ordenamento em questão, pela forma de utilização da repressão às ilicitudes e pela própria natureza 

ultima ratio, se reveste de simbologia, cumprindo função positiva ao prevenir delitos, projetando assim a 

ideia de proteção do mais fraco.  

Notoriamente, o Direito Penal se faz legítimo quando, ao se adequar a concretude dos fatos, obedece aos 

princípios penais fundamentais e buscar ajustar as finalidades da pena, amoldando-se aos preceitos do 

Estado Democrático de Direito.  

Não obstante tal simbolismo seja inerente ao Direito Penal, a não observância dos princípios e finalidades 

acima citados, faz com que a dogmática penal assuma uma conotação negativa, despida de efeito prático e 

sem garantia de aplicação coerente e efetiva, dando azo a um Direito Penal meramente simbólico. Quanto 

ao tema elucida Vera Regina Pereira de Andrade (1997, p. 239) que: 

Simbólico no sentido crítico é por conseguinte um Direito Penal no qual se pode esperar 

que realize através da norma e sua aplicação outras funções instrumentais diversas 

declaras, associando-se neste sentido com engano. Afirmar assim que o Direito Penal é 

simbólico não significa afirmar que ele não produza efeitos e que não cumpra funções 

reais, mas que as funções latentes predominar sobre as declaradas não obstante a 

confirmação simbólica (e não empírica) destas. A função simbólica é assim inseparável 

da instrumental à qual serve de complemento e sua eficácia reside na aptidão para 

produzir um certo número de representações individuais ou coletivas, valorizantes ou 

desvalorizantes, com função de “engano”. 

Cumpre destacar que o simbolismo enquanto instituto que objetiva realizar o reconhecimento da força do 

Direito Penal é válido e legítimo. Todavia, na contramão de tal simbolismo apropriado tem-se o Direito 

Penal simbólico, que assume uma postura deturpada, visando solucionar os problemas relacionados à 

segurança e criminalidade ilusoriamente. Nessa esteira, leciona Eugenio Raúl Zaffaroni acerca da função 

simbólica da pena no âmbito da prevenção geral: 

É lógico que a pena, ainda que cumpra em relação aos fatos uma função preventiva 

especial, sempre cumprirá também uma função simbólica. No entanto, quando só 

cumpre esta última, será irracional e antijurídica, porque se vale de um homem como 

instrumento para a sua simbolização, o usa como um meio e não como um fim em si, 

“coisifica” um homem, ou, por outras palavras, desconhece-lhe abertamente o caráter de 

pessoa, com o que viola o princípio fundamental em que se assentam os Direitos 

Humanos. (ZAFFARONI, 2006, p. 96). 

Ainda nessa vertente, o fim simbólico seria aquele pelo qual não se objetiva, através do instrumental 

punitivo do Estado, a resolução efetiva de conflitos de interesses sociais ou a tutela de bens socialmente 

relevantes. 

Como anteriormente narrado, a missão do Direito Penal é a proteção de bens jurídicos, a manutenção da 

ordem pública e social, o que, sendo assim, faz com que qualquer efeito simbólico da pena seja tido como 

ilegítimo.  

Contudo, o Estado, sobretudo o Poder Legislativo, objetivando utilizar-se desse simbolismo, e através de 

um discurso oportunista de proteção do vulnerável, cria normas com forte carga moral, sendo porém 

ilegítimas, uma vez que, sequer amenizam os problemas enfrentados pela sociedade na esfera criminal.  

Pode-se, assim, afirmar que o Direito Penal Simbólico, geralmente, se apresenta através de propostas que 

se aproveitam do medo e da sensação de insegurança da população. Utilizando-se de tal fato, o propósito 

do legislador não é a proteção do bem jurídico atingido pelo delito, mas agradar a população, criando leis 

que não surtam efeitos concretos na diminuição da criminalidade e da violência.  

Nessa vertente, quando um fato ganha repercussão, como a violência aos vulneráveis, nascem propostas 

de aumento de pena, de supressão de direitos individuais, de criação de novos tipos penais, ainda que tais 

alternativas não sejam as adequadas para solucionar os conflitos. Desta feita, o que o Estado deveras 

deseja, é agir de forma que satisfaça o sentimento emocional de um povo atemorizado; afinal, enquanto a 

população se sente supostamente tranquila e segura, o problema da criminalidade não se resolve e sequer 

é amenizado, o que demonstra a ausência de efetividade da legislação e, por conseguinte, o caráter 

meramente simbólico das normas criadas.   
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A despeito, o aumento de tipos penais e o rigor das penas não tem potencial para resolver o problema da 

criminalidade. Opostamente, o efeito simbólico do Direito Penal traz consequências e efeitos ainda mais 

devastadores para a sociedade, visto que, se o recrudescimento das penas fossem eficazes, há tempos 

teríamos a redução dos crimes cometidos.  

Ocorre que a severidade como forma de reduzir ou amenizar a criminalidade, ou a criação de novo 

comandos penais, iludem e surtem efeitos contrários ao esperado, eis que, estigmatizam os delinquentes. 

Asseverando tal pensamento, merece destaque o aviso, antigo e ainda atual de Michel Foucault, ao 

afirmar que a prisão “em vez de devolver à liberdade indivíduos corrigidos, espalha na população 

delinquentes perigosos.” (FOUCAULT, 1987, p. 221). 

A estruturação do Direito Penal simbólico não se coaduna como o modelo constitucional e penal 

brasileiro. Certamente, o legislador tem conhecimento de que a mudança da legislação quando não 

observa os princípios fundamentais penais e constitucionais, mostra-se como um símbolo de proteção do 

Estado, sem que haja eficácia real pretendida.  

Com efeito, do mau uso do símbolo penal, surgem equívocos e incongruências legislativas, sem que 

exista a preocupação em solucionar o problema da criminalidade, merecendo destaque, nesse contexto, o 

oportunismo legislativo. Certo é que a exploração do medo e da vulnerabilidade na propagação da 

violência criam um exacerbado de leis, causando a hipertrofia do Direito Penal, visto que o excesso de 

comandos normativos penais causa a degradação do mesmo. 

Diante do acima exposto, nota-se que o Direito Penal meramente simbólico deturpa os objetivos e ideais 

da tutela penal, na medida em que não observa os limites estabelecidos pelo princípio da intervenção 

mínima, caminhando opostamente à solução dos conflitos, camuflando os verdadeiros problemas sociais.  

Mostra-se, pois, necessário, que haja uma mudança de mentalidade da própria sociedade a fim de que os 

abusos legislativos não mais existam, evitando que a atuação meramente simbólica do Direito Penal 

aufira força e legitimidade. 

3. A PROTEÇÃO DA MULHER NA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A IMPORTÂNCIA DA 

CRIAÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) 

3.1. A lei nº 11.340/2006 e a sua finalidade social 

A criação da Lei nº 11.340/2006 se deu com fito de prever mecanismos para coibir a violência praticada 

contra a mulher no ambiente doméstico, familiar e de intimidade. Elaborada e inserida no ordenamento 

jurídico pátrio em decorrência da repercussão internacional do fato criminoso perpetrado em desfavor da 

vítima Maria da Penha Maia Fernandes 1, a Lei nº 11.340/2006 atendeu os anseios da sociedade no que 

diz respeito ao combate do desiquilíbrio e hierarquização entre os gêneros masculino e feminino. Quanto 

ao tema enfatiza MARTIGNAGO e ROSA (2009) que: 

Apesar de a igualdade entre os sexos estar ressaltada enfaticamente na Constituição 

Federal, é secular a discriminação que coloca a mulher em posição de inferioridade e 

subordinação frente ao homem. 

                                                 
1 Em 29 de maio de 1983 o marido da ofendida, M.A.H.V., simulou um assalto na residência do casal e desferiu um 

tiro de espingarda contra Maria da Penha Maia Fernandes, e, em razão do ato ilícito, sofreu lesões corporais que a 

deixaram paraplégica. Uma semana depois, enquanto se banhava, a vítima recebeu uma descarga elétrica, ato este de 

autoria do próprio marido. Após o devido processo legal, o réu M.A.H.V. foi condenado a pena privativa de 

liberdade de 10 (dez) anos, sendo que foi preso em setembro de 2002, somente 19 (dezenove) anos após a prática do 

crime. O caso chegou ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, após analisar o fato 

denunciado, publicou relatório em 16 de abril de 2001 apontando as falhas do Brasil, em especial no que diz respeito 

a ineficácia judicial, a impunidade e a impossibilidade da vítima ter uma reparação. Em razão da desobediência do 

Brasil quanto as recomendações da Comissão, que se quedou inerte em três oportunidades distintas, foi aplicada 

multa de U$20.000,00 em favor de Maria da Penha, a título de reparação. Referida indenização foi paga somente em 

julho de 2008. Em 07 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei nº 11.340/2006, fruto de um projeto elaborado por um 

consórcio de cinco organizações não governamentais que trabalham com a violência doméstica. 
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Neste ponto, destaca-se que o referido estatuto prescreve normas de caráter repreensivo, preventivo e 
assistencialista, seguindo o escopo principal de proteger e distanciar a mulher da cultura de submissão as 
diversas modalidades de violência perpetradas pelo homem em seu desfavor no ambiente doméstico e 
familiar.  

Dentre as referidas regras preventivas que visam dar efetividade ao propósito da lei, extraem-se, em 
especial, as medidas protetivas de urgência, subdivididas em medidas que obrigam o agressor e outras 
destinadas à ofendida. Conforme as lições de Maria Berenice Dias (2010, p. 108): 

Dedica a Lei um capítulo às medidas protetivas de urgência. Reserva um artigo as 

medidas que obrigam o agressor e uma seção às chamadas: “Das medidas protetivas de 

urgência à ofendida”. As hipóteses de elencadas são exemplificativas, não esgotando o 

rol de providências protetivas passíveis de adoção, consoante ressalvado no Art. 22, §1º, 

no caput do art. 23 e 24”. 

Dentre o rol exemplificativo de medidas protetivas de urgência tratadas no art. 22 da Lei Maria da Penha 2 
são de especial valia o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, 
a proibição do ofensor se aproximar ou entrar em contato a vítima, seus familiares e testemunha, bem 
como a suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo do agressor. 

No que diz respeito as regras de caráter assistencialista, merecem destaque: a inclusão da vítima em 
programas assistenciais (Art. 9º, §1º); acesso prioritário à remoção da servidora pública vítima de 
violência doméstica; garantia de manutenção do vínculo empregatício, por até seis meses, se necessário o 
afastamento do local de trabalho (Art. 9º, §2º, II). 

Não obstante, ganha especial relevo a previsão expressa do Art. 29 da Lei acerca da criação de equipes de 
atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, 
jurídica e da saúde, que tem por competência para fornecer subsídios no estágio formativo da convicção 
da autoridade judiciária, bem como para desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento e 
prevenção, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares (CUNHA; PINTO, 2011, p. 155). 

Por fim, salienta-se que, em que pese se tratar de Lei de cunho principiológico, o seu Art. 44 inovou e 
inseriu um crime no rol taxativo de infrações penais existente no nosso ordenamento jurídico, prevendo a 
figura qualificada de um tipo penal já existente no Código Penal, especificamente o delito de lesão 
corporal leve (Art. 129, §9º, do Código Penal). 

Assim sendo, da análise do texto legal, resta evidente que a elaboração e inserção da Lei Maria da Penha 
no sistema penal, balizada nas reivindicações político-criminais da erradicação da violência doméstica e 
familiar baseada na vulnerabilidade do gênero, sustenta-se na autolegitimação do discurso da prevenção e 
da intimidação do Estado Democrático de Direito, que é capaz de limitar a atuação do indivíduo em favor 
da supremacia do interesse da coletividade. 

3.2. A eficácia da lei nº 11.403/2006 e a falsa sensação de segurança  

O acerto ou o equívoco do legislador ao elaborar normas de caráter repreensivo, preventivo e 
assistencialista, deve ser observado sob a perspectiva da eficácia de sua função real, ou seja, as regras 
previstas na Lei não podem significar apenas um programa ideológico sem aplicabilidade concreta, 
devem atingir seus fins através da intervenção nas relações sociais. 

Destarte, a prevenção geral negativa pela criação de regras de intimidação (preventivas, assistencialistas e 
repreensivas) deve atingir seu fim precípuo de tutelar os interesses fundamentais da coletividade. No caso 

                                                 
2 Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz pode-

rá 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; 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 
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da Lei Maria da Penha, portanto, deve a sociedade sentir presente a efetiva proteção da mulher na 
violência doméstica baseada na vulnerabilidade do gênero. 

Por consequência, eventual constatação de ausência de real eficácia da Lei implicaria na denominada 
“eficácia simbólica”, razão pela qual se teria uma falsa sensação de segurança.  

Nessa linha, para a verificação do cumprimento de sua função latente ou real, mostra-se necessária a 
análise dos reflexos e da influência das normas sob os indivíduos que as devem respeitá-las.  

Neste ponto cumpre frisar que por se tratar de trabalho direcionado a verificação da eficácia da Lei n° 
11.340/2006, restringiu-se o campo da pesquisa no que diz respeito a este estatuto regulamentador.  

Extrai-se dos dados publicados pelo Senado Federal em março de 2013 que apenas 20% (vinte por cento) 
da população feminina acredita que as leis brasileiras são capazes de resolver o problema da violência 
doméstica e familiar. Sopesa-se ainda que no ano de 2005, antes da entrada em vigor da Lei n° 
11.340/2006, a parcela de mulheres que se sentiam protegidas pelas leis existentes no sistema brasileiro 
era maior, conforme demonstra o “Gráfico 1”, abaixo: 

 

TABELA 1 – Segurança derivada das leis na proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar 

Fonte: Data Senado – Senado Federal – Pesquisa de Violência Doméstica contra a Mulher de 2013 

A princípio, referidos dados da pesquisa conduzida pelo Senado Federal revelam que a entrada em vigor 
da Lei Maria da Penha, por si só, não foi capaz de aumentar a proteção da mulher contra a violência 
doméstica e familiar.  

Ademais, observa-se que dentre as mulheres entrevistadas uma parcela expressiva de 60% (sessenta por 
cento) afirma que a violência doméstica e familiar contra a mulher aumentou nos últimos anos, sendo que 
apenas 20% (vinte por cento) respondeu que a referida violência diminuiu, conforme se depreende do 
“Gráfico 2”, a seguir: 
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TABELA 2 – Análise do crescimento da violência doméstica e familiar contra a mulher 

Fonte: Data Senado – Senado Federal – Pesquisa de Violência Doméstica contra a Mulher de 2013 

A percepção da eficácia da Lei Maria da Penha na prevenção e repressão da violência doméstica e 
familiar contra a mulher pode ser analisada também pelas informações obtidas no “Mapa da Violência de 
2012”, do qual se destaca que, mesmo após a entrada em vigor da referida Lei, a agressão física contra a 
mulher ocorre em 71,8% (setenta e um vírgula oito por cento) das oportunidades na residência da 
ofendida, segundo dados totais colhidos no ano de 2011, conforme a seguir: 

 

TABELA 3 - Porcentagem de atendimentos por violência física segundo local de ocorrência da agressão e faixa 

etária. Sexo Feminino Brasil, 2011 

Fonte: SINAN/SV/MS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) da Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS) – Extraído do site: 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf 

Também ganha especial relevância o número de homicídios femininos no Brasil, que em 2005 foi de 
3.884, quando a Lei 11.340/2006 não existia no sistema legal, sendo que em 2010 foi de 4.465, o que 
demonstra um aumento de 14,95% (quatorze vírgula noventa e cinco por cento) de homicídios de 
mulheres, senão vejamos: 

 

TABELA 4 – Número e taxas (em 100 mil mulheres) de homicídios femininos. Brasil. 1980/2010. 

Fonte: SIM/SV/MS - Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 

Ministério da Saúde (MS) – Extraído do site: 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf 
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Portanto, os dados supradestacados indicam que a inclusão da Lei Maria da Penha no rol de diplomas 
legais pátrios, por si só, não foi suficiente para garantir seu efeito principal, qual seja a garantia real de 
segurança das mulheres em face da violência doméstica e intrafamiliar. 

3.3. Medidas alternativas para a garantia eficaz da luta em face da violência doméstica 

A reprodução da velha estrutura cultural alicerçada em paradigmas de cunho machista ainda se revela em 

uma injustificável resistência a nova postura de enfrentamento a violência doméstica contra a mulher. Isto 

porque, “não é fácil vencer uma violência há muito arraigada na cultura e que não conhece fronteiras de 

classe social, raça, cor, constituindo o mais democrático de todos os fenômenos sociais” (CAMPOS, 

2004, P. 48). Nesta esteira: 

Ninguém duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente de 

responsabilidade do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a 

violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência de que a culpa é de todos. 

(DIAS, 2010, p. 18) 

Tal fator se soma a persistência da invisibilidade dos crimes desta natureza, que em sua maioria ocorrem 

sob o manto da clandestinidade doméstica, característica que também se apresenta como obstáculo para a 

erradicação da violência intrafamiliar contra a mulher.  

Nessa linha, é cediço que para combater a banalização da violência doméstica baseada na vulnerabilidade 

do gênero não se mostra suficiente apenas a criação de normas penais, como a Lei n° 11.340/2006, sendo 

necessário o rompimento do comportamento cultural consuetudinário dos sujeitos que a vivenciam nos 

lares brasileiros.  

Para garantir a integridade física e psíquica das mulheres também se deve investir em políticas públicas 

de educação-social e nos métodos socioculturais que visem evitar a transformação tendenciosa dos jovens 

em agentes repetidores do comportamento agressivo que vivenciam dentro de casa, pois, “a desigualdade 

sociocultural é uma das razões da discriminação feminina e, principalmente, de sua dominação pelos 

homens, que se veem como superiores e mais fortes” (VIANA; ANDRADE, 2007, p. 13).  

O ciclo da violência balizado na conivência da sociedade para com a violência contra a mulher deve ser 

combatido com ações e medidas públicas afirmativas, que, por sua vez, devem superar a mera criação de 

lei penal repressora. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os reflexos do excesso de comandos normativos penais decorrentes da atuação desenfreada do Poder 

Legislativo é capaz de causar a degradação do direito penal, isto porque, referida ciência jurídica é 

norteada pelo princípio da intervenção mínima, através da qual somente bens jurídicos de especial valia 

devem ser objeto de proteção de normas repressivas. 

Nesta seara, faz-se relevante a crítica extraída da teoria do Direito Penal Simbólico, que prevê como 

reflexo negativo da atuação dos agentes políticos a falsa sensação de segurança, pois a proteção dos 

indivíduos da sociedade não é garantida pela criação de novéis comandos normativos penais. 

Em que pese a Lei nº 11.340/2006 trazer em seu conteúdo regras que visam proteger a mulher e 

repreender o homem no âmbito da violência doméstica e familiar, depreende-se que a percepção da 

sociedade, em especial das mulheres, corrobora com o entendimento de que a criação da norma protetiva 

repressiva, por si só, não é fato garantidor da segurança pública.  

Assim, deve ser sopesado que a criação de ações afirmativas, pelos agentes públicos, de ordem 

educacional e cultural, que visem a equalização do tratamento entre homens e mulheres, é medida 

alternativa viável, e, representa possível solução para o problema decorrente da elaboração desenfreada de 

normas penais repressivas. 
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