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RESUMO 
 

 
Esse trabalho propõe analisar juridicamente casos de feminicídio, tendo como ênfase a 

Lei n° 11.340/06 Maria da Penha e a Lei n° 13.104/2015 lei do feminicídio. Onde visa 

problematizar o que pode ser feito para combater a violência contra a mulher? Como 

evitar o crime de feminicídio? 

Na sociedade o perfil do agressor, geralmente, é de uma pessoa frágil, um coitado e o 

mesmo tende a culpar a vítima pelo fato ocorrido, razão pela qual muitas mulheres se 

sentem culpadas e não tem coragem de denunciar o agressor, existe diversos casos que 

o mesmo promete que não irá mais repetir esse tipo de comportamento, e algumas 

dessas vítimas infelizmente acabam acreditando, e não denunciam mais infelizmente os 

agressores acabam cometendo a pratica da violência novamente e em muitos casos 

levando a morte. Trata-se de um estado bibliográfico documental e teórico, visa 

esclarecer a importância do tema da violência contra a mulher e alertar sobre seus 

direitos. Este trabalho tem como objetivos geral analisar quais as principais causa da 

violência contra as mulheres e as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Tendo 

como objetivos específicos mostrar os avanços da violência contra as mulheres, indicar 

causas para coibir o avanço da violência contra as mulheres para combater essa 

anomalia que vem devastando e explicar o crime de fiminicídio no Brasil. 

 

 

Palavra-chave: Feminicídio; violência doméstica e familiar contra a mulher; Lei Maria da 

Penha; medida protetiva. 
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ABSTRACT 

This paper proposes to legally analyze cases of femicide, with emphasis on Law No. 

11,340 / 06 Maria da Penha and Law No. 13,104 / 2015 law on femicide. It aims to discuss 

what can be done to combat violence against women? How to avoid the crime of 

femicide? 

In society the profile of the perpetrator is usually of a fragile person, a poor guy and he 

tends to blame the victim for the fact, which is why many women feel guilty and lack the 

courage to report the perpetrator, there are several cases that He promises that he will 

no longer repeat this kind of behavior, and some of these victims unfortunately end up 

believing, and no longer sadly denounce the perpetrators of violence again and in many 

cases leading to death. It is a documentary and theoretical bibliographic state, aims to 

clarify the importance of the theme of violence against women and warn about their rights. 

This paper aims to analyze the main causes of violence against women and the protective 

measures of the Maria da Penha Law. With specific objectives to show the advances of 

violence against women, to indicate causes to curb the advance of violence against 

women to combat this devastating anomaly and to explain the crime of fiminicide in Brazil. 

 
 
 
 
Key-words: Femicide; violence against women; Maria da Penha Law; protective 
measure 
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 INTRODUÇÃO 
 

    Desde os tempos arcaicos a mulher é considerada inferior ao homem, um exemplo 

nítido disso é encontrado no Código Criminal Brasileiro de 1930, onde era expressa a 

atenuante, ou, até mesmo, a legitimação, do homicídio praticado pelo companheiro 

quando houvesse sofrido adultério. Desse modo, se o companheiro mantivesse união 

permanente fora do casamento, tal situação não constituía adultério, e sim concubinato, 

circunstância só equiparada no Código Civil de 1916, considerando adultério de ambos 

os cônjuges fundamento para desunião, o que não mudou nada quanto ao hábito da 

violência contra a companheira. 

Em 2006, com a criação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 

as mulheres de certa forma conquistaram uma lei que as protegessem da violência, 

sendo que, esta norma não foi considerada totalmente eficaz, já que o número de 

mulheres mortas em razão do gênero tem aumento significativamente com o passar dos 

anos. Sendo assim, se faz mister a aprovação do projeto lei, em que o feminicídio seja 

reconhecido como uma qualificadora do crime de homicídio.  

O interesse pelo presente tema se dá, em razão, deste assunto, estar em 

evidência, sendo debatido pela sociedade, pelos meios de comunicação, principalmente 

após a promulgação da referida lei e seus avanços.  

O problema apresentado é o que podemos fazer para combater a violência contra 

a mulher? Como evitar o crime de feminicídio? 

Desta forma, propõe-se com o presente trabalho esclarecer que o feminicídio, 

demonstrando a importância de sua tipificação no Novo Código Penal. Portanto, o 

objetivo geral é realizar uma pesquisa acerca das particularidades de tal violência contra 

a mulher, e o objetivo especifico é fundamentar as razões da necessidade da tipificação 

especifica do feminicídio no código penal com intento de proteger as mulheres da 

violência.  

A estimativa de feminicídios por ano, são significativamente altas, e a falta de 

informação e conhecimento, faz com que as mulheres se calem diante de tal situação. A 

medida protetiva, muitas vezes não é cumprida com o rigor que é imposta, dificultando 

ainda mais a as denúncias por parte da vítima, pois a medida protetiva não garante 

totalmente a proteção da mulher, infelizmente. 
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O objetivo é a analisar quais as principais causas de violência contra a mulher e 

as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E como objetivo específicos: Mostrar os 

avanços da violência contra a mulher; identificar causas para coibir o avanço da violência 

contra o gênero feminino e explicar o crime de feminicídio no Brasil. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 10% a 34% das 

mulheres foram agredidas fisicamente no mundo todo por seus parceiros.  

O objeto da presente pesquisa é de cunho exploratório e dialético, com a 

finalidade de esclarecer e modificar as ideias, proporcionando um maior conhecimentos 

acerca do assunto para o pesquisador, como também colaborar nos aspectos positivos 

para a continuidade dessa pesquisa.   

Tendo como principal proposta enriquecer e aprimorar conhecimentos para todos 

interessados pelo tema especificado, assim dando subsídios para novos estudos e 

pesquisas 
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1.  A VIOLÊNCIA SOFRIDA PELA MULHER NO BRASIL 
 

A violência contra as mulheres constitui-se em uma das principais forma de 

violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à 

integridade física. Ela é totalmente a composição da desigualdade de gênero. 

A violência contra a mulher tem se tornado cada vez mais constante e persistente 

no Brasil e é motivada por diferença de gênero e a banalização, ou até o não 

reconhecimento, de que essa adversidade exista. 

 

1.1 CONCEITO DE GÊNERO E SUA AMPLITUDE  

O conceito de gênero não abrange apenas a diferença entre homem e mulher: “A 

definição de Gênero torna-se, assim, complicada, pois além de apresentar vários 

significados, agrega no seu bojo os sentidos mais amplos ligados a "caracteres 

convencionalmente estabelecidos", bem como a "atividades habituais decorrentes da 

tradição" (FERREIRA, 1986). 

Na Constituição Federal está determinada que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção alguma.  

Art. 5°, caput e inciso da CF, diz que, 

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. 
 

Apesar das determinações descritas na CF, sabemos que nada disso acontece no 

cotidiano, não presenciamos isso na sociedade em que vivemos. Existem vários tipos de 

desigualdade entre homem e mulher, seja ele no ambiente de trabalho, no 

relacionamento ou até mesmo no convívio social. 

 

 

1.1.1 As formas e tipos de violência contra a mulher 

No artigo 7° da Lei 11.340/2006 elenca alguns dentre vários outros tipos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo eles: 

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
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II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaças, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, explosão e limitação do direito de 
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; 
III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou  que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 

As violências acimas citadas, todas são crimes prevista na Lei Maria da Penha, e 

toda mulher que sofrer algum indicio deste tipo de violência precisam denunciar sem 

nenhum receio dos agressores.  

As mulheres são vítimas de violência apenas porque são mulheres, apenas por 

serem do gênero feminino. E isso é uma ridicularização e tanto. Essa é uma forma 

particular da violência global contra a mulher, a qual a ordem patriarcal que dá aos 

homens o direito de dominar controlar suas parceiras, o poder de superioridade, fazendo 

com que as mulheres ser tornem um “objeto” submisso aos seus companheiros.  

A violência doméstica é todo abuso físico ou psicológico de um membro de um 

núcleo familiar, com o objetivo de manter poder ou controle. Esse abuso pode acontecer 

por meio de ações ou de omissões.  

A violência familiar, envolve uma agressão de qualquer espécie, seja ela verbal, 

emocional, física, sexual ou por negligência ativa ou passiva, é cometida por entes 

familiares, a qual seja casadas, aparentadas, vivendo juntas ou separadas, ou 

divorciadas. A violência familiar é um problema global, ocorre em todas as idades e 

nacionalidades, em todos os níveis de classes e em família de todos os tipos de 

formações religiosas e não-religiosas. 

Conforme está conceituado no artigo 5° inciso I, II e III da lei 11.340/06. 

Art. 5° - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra 
a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhes cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide 
Lei Complementar n° 150, de 2015) 
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I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 
afinidade ou por vontade expressa; 
III – em qualquer relação intima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convívio com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual.  

A violência física é toda ação ou omissão que coloque risco ou cause dano à 

integridade física da vítima, exemplos: socos, tapas e etc. 

A violência psicológica é aquela que causa dano emocional, ação ou omissão 

destinada a degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões de outra 

pessoa por meio de intimação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, 

isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à 

autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. 

Violência sexual é a ação que obriga a vítima manter contato sexual, físico ou 

verbal, ou o participar de outra relações sexuais com uso da força, intimação, coerção, 

chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou 

limite a vontade pessoal. Considera-se também violência sexual o fato de o agressor 

obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros.  

Esta forma de violência sempre foi muito confundida, pois a tendência é confundir 

a sexualidade como um dos deveres do casamento, e seria legítima a insistência do 

homem, como se ele estivesse a exercer um direito. Por isso, houve certa resistência da 

doutrina e da jurisprudência em admitir a possibilidade da ocorrência da violência sexual 

nos vínculos familiares, especialmente entre marido e mulher (DIAS, 2007). 

De acordo com os dados do Dossiê Mulher 2015, elaborado pelo instituto de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro, 31,3% dos casos de estupro de mulheres 

registrados em 2014 configuram situações de violência doméstica ou familiar.  

Entende-se que a violência patrimonial é qualquer conduta que configure dano, 

perda, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos pessoais ou de 

trabalho. 

Violência moral é o tipo de violência ou ação destinado a caluniar, difamar ou 

injuriar a honra ou reputação de uma mulher.  
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As cujas penalidades cometidas pelo agressor, estão descritas no art. 7°, inciso 

V, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), artigos 138, 139 e 140 do CPB: 

Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
Art.. 139 – difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Art. 140 – injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa. 

A violência doméstica contra a mulher acontece dentro de casa ou unidade 

doméstica geralmente é praticada por um membro da família que viva com a vítima. As 

agressões domésticas incluem: abusos físicos, sexual e psicológico, a negligência e o 

abandono.  
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2. DADOS ESTATÍSTICOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER NO BRASIL 

De acordo com as informações prestadas pelos Tribunais, só no ano de 2016 

foram registrados 290.423 inquéritos policiais referente a violência doméstica e familiar 

contra a mulher na Justiça Estadual do País. 

 

Tabela 1 – Número total de Inquéritos (novos, pendentes e arquivados) por tribunal, em 2016 
 

Tribunal Inquéritos policiais novos Inquéritos policiais pendentes Inquéritos policiais arquivados 

TJAC 2472 2495 8 

TJAL 184 1549 45 

TJAM 5339 4858 1972 

TJAP 141 206 169 

TJBA 20196 3610 874 

TJCE 2764 6539 962 

TJDFT 8300 4342 7437 

TJES 4473 4630 3085 

TJGO 3965 8870 2648 

TJMA 1200 3581 523 

TJMG 29794 60160 18081 

TJMS 6398 2694 7289 

TJMT 7588 20333 4819 

TJPA 2784 4306 5540 

TJPB 2982 5351 1940 

TJPE 2790 6884 3453 

TJPI 1169 2416 714 

TJPR 7677 16591 3753 

TJRJ 50171 25267 49892 

TJRN - 3282 2648 

TJRO 2358 2206 1425 

TJRR 988 6389 1156 

TJRS 54833 32466 46264 

TJSC 6544 7385 - 

TJSE 1875 1457 1075 

TJSP 61110 169545 40536 

TJTO 2328 1915 2593 

TOTAIS 290.423 409.327 208.901 

FONTE: Informação prestada pelos Tribunais (Portaria 15/2017). DPJ/CNJ, 2017 
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Pode-se verificar que no ano de 2016, os estados que tiveram menores índice de 

inquéritos policiais foram Amapá e Alagoas. 

É importante que as vítimas que sofrem violência doméstica, não tenham medo 

de denunciar, pois além de ser um serviço totalmente seguro é também um serviço que 

funciona 24 horas por dia, com profissionais qualificados para trabalhar nesta área. 

Caso a vítima se sinta fragilizada e com receio de fazer a denúncia, quem estiver 

por perto e presenciar a situação que ela está passando, pode ligar para a central de 

atendimento 180 e passar todos os dados cabíveis. 

 

2.1. PERFIL DOS AGRESSORES QUE PRATICAM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER 

De acordo com a central de atendimentos, 180 serviço oferecido pela Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), o balanço realizado em 2015, foram realizados 

749.024 atendimentos em 2015, em comparação a 485.105 atendimentos realizados em 

2014. Todos os atendimentos correspondem a diversos tipos de violência, sendo: 

violência física; violência psicológica; violência moral; violência patrimonial; violência 

sexual; cárcere privado e tráfico de pessoas.  

Gráfico 1 – Relatos de violência (por grupo de 100 mil mulheres) – 2015 – ligue 180/SPM 

 

  

 

 

 

 

Os relatos de violência feitos pelo 180 são fontes de ricas informações acerca da 

violência sofrida por mulheres, no entanto, as ligações tem sido fundamental para as 

vítimas, permitindo as mesmas diagnósticos de suma importância, proporcionando 

também, informações acerca do tipo de violência sofrida. 
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Uma das principais características dos agressores, é o alcoolismo, geralmente no 

momento da agressão os agressores estão alcoolizados. A falta de emprego também 

contribui para as agressões, pois por ele estarem sem emprego se acham inferior as 

suas mulheres e acabam descontando nelas. Geralmente são homens que não se 

cuidam e acabam ficando com a autoestima muito baixa e muitos desses agressores 

apresentam um quadro depressivo.  

De acordo com Costa, 2003, Pág. 98: 

Muitas vezes o homem sente-se culpado, prometendo à companheira melhorias 
em relação ao futuro. No entanto, “não consegue modificar-se e, em 
consequência, renova o sentimento de culpabilidade, bebe e passa a agredi-la”. 

 

2.1.1. Das medidas integradas de prevenção a violência doméstica 

As medidas preventivas que devem ser adotadas pelo Estado Brasileiro, pela 

sociedade e famílias, prevenindo as mulheres da violência sexual no âmbito familiar e 

domésticos, estão elencadas na Lei 11.340/06 a lei Maria da Penha, em seu art. 8°. 

Art. 8° A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, 
tendo por diretrizes: 

I – a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação; 
II – a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às 
causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra 
a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e 
a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; 
III – o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família, de forma a coibir os papeis estereotipados que legitimem 
ou exacerbam a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecimento 
no inciso III do art. 1°, no inciso IV do art. 3° e no inciso IV do art. 221 da 
Constituição Federal; 
IV – a implementação de atendimento policial especializado para mulheres, em 
particular na Delegacias de Atendimento à Mulher; 
V – a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à 
sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos 
direitos humanos das mulheres; 
VI – a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros 
instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre 
estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implantação de 
programas de erradicação da violência contra a mulher; 
VII – a capacitação permanente das Polícias Civil, Militar, da Guarda Municipal, 
do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 
enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 
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VIII – a promoção de programas educacionais que disseminam valores éticos de 
irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com perspectiva de gênero e 
de raça ou etnia; 
IX – o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 
conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou 
etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 

Essas medidas são de suma importância para as mulheres, onde a mesma ajuda 

e na assistencialização as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

Na Lei 11.340/06 o legislador, tem por finalidade proporcionar instrumentos para 

erradicar a violência contra a mulher, garantindo a ela integridade física, psíquica, sexual 

e patrimonial. 

Art. 9° A assistência à mulher em situação d violência doméstica e familiar será 
prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos 
na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema 
Único de Segurança Pública, entre outra norma e políticas públicas de proteção, 
e emergencialmente quando for o caso. 
§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar no cadastro de programas asistenciais do governo 
federal, estadual e municipal.    
§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violncia domética e familiar, para 
preservar sua integridade física e psicológica: 
I – acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 
adminitração direta ou indireta; 
II – manutnção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local 
de trabalho, por até seis meses. 
§ 3° A assistência à mulher em situação de violência domética e familiar 
compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento cietífico 
e tecnológico,incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia 
das Doenças Sexualemte Transmissíveis (DST) e da Síndrome da 
Imunoficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e 
cabíveis nos casos de violência sexual. (Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006). 

Já no art. 12, da Lei 11.340/06 explica que nos casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, feito o resgistro de acorrência, deverá a autoridade policial, de 

imediato tomar as providências cabíveis ao caso. 

Art. 12. Em todos os casoso de violência doméstica  familiar contra a mulher, 
feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imedato, os 
seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de 
Processo Penal: 
I – ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a 
termo, se apresentada; 
II – colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 
circunstâncias; 
III – remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz 
com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas proteitvas de urgência; 
IV – determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e 
requisitar outros exames periciais necessários; 
V – ouvir o agressor e as testemunhas; 
VI – ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 
antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prosão ou regitro 
de outras ocorrêcias policiais contra ele; 
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VII – remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério 
Público.  
§ 1° O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá 
conter: 
I – qualificação da ofendida e do agressor; 
II – nome e idade dos dependentes; 
III – descrição sucinta do  fato e das medidas prottivas solicitadas pela ofendida. 
§ 2° A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1° o boletim 
de ocorrência e cópia de todos os  documentos disponíveis emposse da 
ofendida. 
§ 3° Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos 
fornecidos por hospitaos e postos de saúde. 

O art.12 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, facilitando a realização condicionada a autoridade judicial, exemplificando, se o 

crime, não deixar vestígios, não necssariamente precisará de exame de delito.  

As medidas protetivas de urgência tem como principal obejtivo dar uma maior 

efetividade à busca pela proteção à mulher, vítima de violência no ambito familiar e 

deméstico.  

Neste ato o art. 25 da Lei n° 11.340/06: “o Ministério Público intervirá, quando não 

for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar 

contra a mulher”. 

Conforme a Jurisprudência Ar. 19. As medidas protetivas de urgência poderão 
ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 
ofendida. 
§ 1° 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. 
§ 2° As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou 
cumultativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outra de 
maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados 
ou violados.  
§ 3° 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.  

De acordo com a Jurisprudência: 

Violência doméstica – decretação medida protetiva – desnecessidade de oitiva 
da parte contrária – artigo 19, parágrafo 1°, da lei 11.340/2006 – ordem 
denegada. 1 – as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 
inclusive de ofício pelo juiz e precindirem da audiência das partes, conforme a 
literalidade do artigo 19, § 1°, da Lei Maria da Penha. Sendo assim, as garantias 
que o impetrante pretende que sejam respeitadas (ampla defesa e contraditório) 
serão observados no curso regular do processo, não em sede de decretação de 
medida protetiva de urgência, pois que não consta tal exigência no dispositivo 
em comento. ( TJDFT HC 272.050. Rel. Gislene, j. 26.04.2007, DJ 
06.06.2007.p.98). 

No momento do recebimento do inquérito o agente ministerial poderá manter um 

cadastro elaborado, com base no artigo 26, inciso III: “cadastrar os casos de violência 
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doméstica e familiar contra a mulher”. Com esta medida, é possível verificar se houve 

casos de violência anteriormente, mesmo que não tenham desencadeado a ação penal. 

 

 

2.1.2.   A competência para julgar os crimes de violência doméstica e familiar 

Foi atribuido ao Poder Público a responsabilidade de instituir políticas de combate 

à violência praticada contra as mulheres brasileiras, conforme a Lei n° 11.340/2006, Lei 

Maria yda Penha, propondo direitos às mulheres em todo e qualquer âmbito.  

Os orgãos pertencentes a justiça comum, como Juizados ou Varas de Violência 

Doméstica  Familiar contra a mulher, tem competência para julgar, processar e executar 

todas as causas decorrentes de prática de violência domética e familiar contra a mulher, 

dando total assistência com uma equipe multidisciplinar especializada nas áreas 

jurídicas, psicossocial e de saúde.  

A competência para processar e julgar os crimes de violência contra a mulher no 

âmbito doméstico e familiar, estão previstas nos artigos, 14, 15 e 33 de acordo com 

Barroso (201, p. 1779-1780) 

O art. 14 da Lei 11.340/2006 prevê a criação de: 

Art. 14. Os juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos 
da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para  processo, o 
julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.  

De acordo com o TJAP a quantidade de Varas e Juizados Especializados em 

violência doméstica, está bem acima dos demais tribunais, considerando a proporção de 

Varas e Juizados no Estado em relação ao seu total. Conforme a declaração dada pele 

TJAP, das 50 Varas e Juizados, 12 são especializados em violência doméstica, ao que 

equivale 24% do total de Varas e Juizados na Justiça Estadual.   

Já em Santa Catarina, de acordo com o TJSC, informou possuir apenas uma única 

Vara ou Juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, 

localizado este em Florianópolis. 
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2.1.3  O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha 

Em meados dos anos 2000, houve uma grande revolução tanto na legislação 

quanto no desenvolvimento das políticas públicas no que diz respeito à violência contra 

a mulher. 

A promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, tanto no âmbito jurídico quanto 

no legislativo foi considerado um marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar 

contra a mulher no Brasil. Diante disso, houve alterações nos instrumentos para 

processar e condenar os agressores, tirando a competência de julgamento do JECRIM 

para julgar tais casos relacionados a violência contra a mulher. 

O marco legislativo, não se mostra efetiva diante da alteração de uma dada 

realidade social, vivida pelas mulheres. Neste sentido o legislador, se preocupa com a 

Lei Maria da Penha, além de propor mecanismos para assegurar a imputação de 

penalização ao agressor. A Lei criou mecanismos e instrumentos para que fosse ofertado 

uma norma geral para instituições de políticas públicas, onde pudessem abranger a 

violência contra a mulher.  

É de suma importância ressaltar, o grande desempenho do Poder Judiciário diante 

da existência real das políticas públicas de enfrentamento de violência contra a mulher. 

O principal objetivo do Poder Judiciário tem sido atender demandas relacionadas à 

violência contra a mulher. 
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3. FEMINICÍDIO 

O mapa de violência contra a mulher no Brasil, tem se tornado cada vez mais 

frequente, ocupando a posição de 5° lugar no ranking de países com maior índice de 

feminicídio.  

A taxa de homicídio de mulheres, vem crescendo à cada dia que passa, o Mapa 

da Violência (2015) relata que em uma década, entre 2003 e 2013, a quantidade de 

homicídio de mulheres teve um aumento significativo de 3.937 para 4.762, ao total 

aumentou 8,8% na taxa de homicídios de mulheres em apenas uma década. 

Após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, houve uma redução significativa 

na taxa de homicídio de mulheres, como mostra o Mapa da Violência (2015), de 4,2 em 

2006 para 3,9 em 2007, porém essa redução não permaneceu por muito tempo, pois a 

taxa teve um grande aumento a partir de 2008, atingindo 4,2, e chegando a atingir a 

margem de 4,8 em 2012. As principais vítimas de homicídio contra a mulher são: 

mulheres negras ou pardas e aquelas na faixa etária de 18 e 30 anos, essas são as 

principais vítimas, as que constituem os grupos mais vulneráveis nos casos de homicídio 

contra a mulher.  

 

 

3.1.    TAXA DE FEMINICÍDIO NO BRASIL 
 

É importante frisar novamente, que o Brasil atualmente ocupa a quinta posição no 

ranking de países com maiores índices de feminicídio. Na maior parte das vezes os 

agressores usam armas de fogo, instrumentos cortantes entre outros objetos, para 

cometer o crime.  

E os crimes muitas vezes acontecem no próprio domicílio da vítima (29%), em 

locais públicos (31%) e em hospitais (25%). O feminicídio acorre mais aos finais de 

semana, sendo confirmado 36% no total de homicídios apurados. 

Existe regiões mais específicas no Brasil, que tem um grande índice de feminicídio 

constante, como no caso das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte e os Estados que 

mais se destacam no são Espírito Santo, atingindo 11,24, Bahia com 9,08 e Alagoas com 

8,84, estes são os principais Estados brasileiros que estão no ranking, conforme 

apresenta a Tabela abaixo 
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Tabela 2 Taxas de Feminicídios por 100 mil mulheres 

FONTE: Violência contra a mulher: ES é líder nacional em feminicídios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo do presente trabalho de conclusão de curso, foi analisar as 

formas de violência e agressões sofridas contra as mulheres, nos permitindo explorar 

com mais ênfase o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a 

Lei Maria da Penha 11.340/2006 e a Lei 13.104/2015 do Feminicídio. 

Para combater todo e qualquer tipo de violência, foi criada a Lei Maria da Penha 

11.340/2006, a qual trata-se de medidas protetivas para que o agressor cumpra com 

seus atos de violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Os dados estatísticos da violência doméstica e familiar contra a mulher vem 

crescendo gradativamente, com maior índice nas regiões Norte e Nordeste, e essas 

agressões acorrem pelo simples fato da mulher ser mulher, as motivações são comuns, 

como o ódio, o desprezo, a intolerância, dentre vários outros adjetivos que podem ser 

impostos nas características de um agressor.  

O feminicídio foi impostos no rol de crimes hediondo qualificados, de acordo com 

a lei 13.104/2015, para assim coibir os atos de violência, fazendo com que as vítimas se 

sintam mais seguras diante das agressões sofridas por seus companheiros.  

No presente trabalho também foi abordado o panorama de violência doméstica e 

familiar contra a mulher no país, com gráfico e tabelas que nos proporciona uma análise 

minuciosa das diversas ocorrências de violência e morte em face da mulher, que é a 

grande vítima dessa situação.  

O Poder Judiciário tem um grande papel diante das situações de violência 

doméstica e familiar, e até mesmo o feminicídio. Há uma grande demanda de processos 

tramitando na Justiça Estadual do país, são mais de 1.199.116 processos de violência 

doméstica e familiar, ao qual corresponde, a média de 11 processos a cada mil mulheres. 

Para atender as grandes demandas processuais, foram criados mais Vara, e 

também foram instalados em 17 tribunais, setores psicossociais especializados no 

atendimento à vítima, proporcionando a mesma atendimento psicológico e social, 

orientação e encaminhamento jurídico em casos de violência, onde oferecem todo 

atendimento e acolhimento necessário, fazendo com que a vítima se fortaleça diante das 

violências por ela sofrida.  
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Por fim, a realização deste trabalho concedeu com mais clareza o porquê as 

mulheres sofrem diariamente com as agressões de seus parceiros e a importância de 

não se manterem caladas diante dessas situações absurdas, e sim denunciarem, para 

que não sofram com consequências piores, a qual pode leva-las a morte, pois o índice 

de feminicídio está absurdamente grande. Todos os dias há diversas vítimas de 

feminicídio, por isso a importância de denunciarem os agressores e não terem medo. 
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