
 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

176 
 

 

O FEMINICÍDIO PÓS LEI MARIA DA PENHA. UMA VISÃO SOBRE 

A EFICÁCIA SOCIAL DA NORMA E ALINHAMENTO COM OS DIREITOS 

HUMANOS 

 

FEMINICIDE AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE MARIA DA 

PENHA LAW1 

Camila Sândalo Broggio2 

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5837-8810 

Submissão: 04/05/2020   Aprovação: 29/05/2020 

 

 

RESUMO:  

O Brasil é um dos países signatários de diversos acordos e tratados que centraliza a defesa, a 

integridade e direitos da mulher, entretanto, historicamente, o país nutre papeis tradicionais na 

qual a mulher pertence ao homem, com isso o abuso de um dos lados acaba se tornando 

consensual  e aceito pela sociedade como um todo. Afinal, acabou se tornando algo “natural" 

e “cultural”. As diversas tentativas em se implementar medidas coercitivas para tal crime 

foram solidificadas com a principal e mais famosa lei: a Lei Maria da Penha. Nesse caminho 

em busca de um lugar melhor para ser mulher, o Brasil ainda enfrenta uma triste realidade: 

enquanto o homicídio cai no país, o feminicídio sobe. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência. Crime. Direitos Humanos. Lei Maria da Penha. 

Feminicídio 

 

ABSTRACT: 

Brazil is one of the signatory countries of several agreements and treaties that focus on the 

defense, integrity and rights of women, however, historically, the country has nurtured 

traditional roles in which women belong to men, thus the abuse of one side ends becoming 

consensual and accepted by society as a whole. After all, it ended up becoming something 
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“natural” and  “cultural”. The various attempts to implement coercive measures for such a 

crime were solidified with the main and most famous law: the Maria da Penha Law. In this 

way in search of a better place for being a woman, Brazil still faces a sad reality: while 

homicide falls in the country, femicide rises. 

KEYWORDS: Violence. Crime. Human Rights. Maria da Penha Law. Feminicide 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Direito Internacional define as responsabilidades legais e condutas dos 

Estados, na qual, é dever destes adotarem a sua ampla gama de estudos e questões de interesse 

geral e internacional3. Entre esses estudos, os Direitos Humanos se sobressaem como um dos 

mais importantes na atualidade, na qual, refere-se ao direito à liberdade e à vida. Os Estados 

têm tais responsabilidades em garantir segurança e liberdade para seus indivíduos internos. 

Entretanto, a violação desses direitos pode ser percebida em diferentes aspectos e graus, como 

o aumento em casos da violência contra a mulher no Brasil.  

  O objetivo presente neste artigo é realizar um breve levantamento da situação 

sobre a violência contra a mulher, como também os principais meios de tal transgressão. O 

trabalho constituiu a partir de fontes existentes e pesquisas, pois o tema, apesar de latente nos 

noticiários, nas delegacias e na Justiça, ainda padece de diversidade de matérias que relatem 

em maior quantidade o fenômeno social que representa na atualidade. 

 

 

2. DIREITOS HUMANOS, TRATADOS E ACORDOS INTERNACIONAIS 

Os Direitos Humanos foram incluídos durante a criação das Organização das 

Nações Unidas, a partir da Carta de São Francisco, assinada pelo então presidente norte-

americano Harry Truman, em 26 de junho de 19454. O tema dos Direitos Humanos pode ser 

visualizado no Artigo 1º da Carta em seu terceiro propósito5:  

        

 "Conseguir uma cooperação internacional para resolver 

os problemas internacionais de caráter econômico, social, 

 
3 Disponível em https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/ Acesso em 03/05/2020 
4 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. p.118. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Ltda. 2003. 
5 Ibid p.118 

https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/
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cultural ou humanitário, e para promover e estimular o 

respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 

língua e religião”6. 

 

A Carta também prevê a criação do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) 

para manter esses valores e objetivos imaginados pela Organização. Não obstante, a 

Organização também conta com a Assembleia Geral, o principal órgão deliberativo, na qual 

tratados multilaterais, assinaturas - provisórias ou não - e suas ratificações ocorrem entre os 

Estados-Membros7 com caráter voluntário8.  

Também é preciso levar-se em consideração que os Direitos Humanos se 

constituem  por um conjunto de constituições domésticas dos Estados antes de se tornar parte 

do Direito Internacional e também da ONU, e seu principal objetivo é regulamentar a relação 

entre Estado e indivíduo sobre tal jurisdição9.  

Do ponto de vista Internacional, tem-se que o Brasil é "signatário de todos os 

acordos internacionais que asseguram de forma direta ou indireta os direitos humanos das 

mulheres, bem como a eliminação de todas as formas de discriminação e violência baseada no 

gênero”10. Uma vez aceitando tais acordos e tratados, é de suma importância lembrar-se que 

os Estados têm a responsabilidade em “garantir ao homem e à mulher a igualdade de gozo de 

todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos11" , como também a própria 

Constituição Federal garante que homens e mulheres são iguais.12 Entretanto, apesar dos 

direitos humanos se preocupar com tal igualdade, é observado que a mulher continua sendo 

 
6 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. p. 118. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Ltda. 2003. 
7 Disponível em https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/ Acesso em 02/05/2020 
8 LMEIDA, Paula W.; PEREIRA, Maíra F.L. Revisando os efeitos da assinatura de um tratado internacional: da 

obrigação de boa-fé à sujeição internacional do Estado. p.174, São Paulo: Revista Direito GV. 
9 SCHUTTER, Olive De. International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary. p. 11. Cambridge 

University Press. 2010. 
10

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.279. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
11

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.280. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
12 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:   

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (Constituição Federal) 

https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/
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discriminada, assim sendo, essa garantia em direitos iguais cai por terra, uma vez que ocorre 

tal violação interna em cada Estado, sendo alguns em menor ou maior grau e intensidade13. 

O Brasil buscou, em 1984, a primeira forma de erradicação da violência à 

mulher, por meio da ratificação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher - CEDAW, tratado multilateral adotado pela Assembleia 

Geral da ONU, tendo algumas reservas a alguns dispositivos, depois, em 1994, após a nova 

Constituição Federal de 1988, "que previa a igualdade entre homens e mulheres, foi retirado 

as reservas, ratificando plenamente o texto”14. 

No ano de 2002, o Brasil ratificou o Protocolo Facultativo à Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, no qual é reforçado o mecanismo de 

proteção à mulher, "instituindo o direito de petição individual para apresentação de denúncias 

e habilitando o Comitê a investigar violações aos direitos humanos das mulheres, de forma 

sistemática”15.  

Outra forma encontrada pelo Brasil foi a ratificação da Convenção de Belém 

do Pará, ou a Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, em 1994, na qual se buscava uma punição mais severa para àqueles que cometiam 

crimes contra a mulher, comprometendo os Estados na realização de ações que garantissem a 

liberdade e dignidade as mulheres16. 

Os Estrados-partes também se comprometem a assegurar e tomar medidas mais  

efetivas para modificar padrões culturais e sociais já estabelecidos na sociedade em que tange 

os papeis e condutas do homem e da mulher, assim, visando eliminar preconceitos e práticas 

que atribuam a ideia de inferioridade de um dos sexos17. 

Entretanto, mesmo com todos esses mecanismos de apoio à mulher pontuados 

no Brasil, um caso de violência ganhou repercussão internacional: o de Maria da Penha. Esta 

ficou paraplégica devido aos maus-tratos advindos de um antigo relacionamento, enfrentou 

bravamente por duas décadas para levar seu algoz, o então marido, a alguma condenação justa 

 
13

 Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cai-17-posicoes-em-ranking-global-que-mede-

discriminacao-contra-mulheres-23287814  Acesso em 26/02/2020 
14

  GRANJEIRO, Ivonete. Agressão conjugal mútua: justiça restritiva e Lei Maria da Penha. p. 28. Curitiba: 

Editora Juruá, 2012. 
15

Disponível em https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-

mulheres/arquivo/sobre/legislacao/internacionais/prot_001. Acesso em 26/02/2020 
16

 Disponível em https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-

1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-

do-para Acesso em 26/02/2020 
17

 ALVEZ, J.A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global. p.56. São Paulo: Perspectiva/FUNAG, 

1994. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cai-17-posicoes-em-ranking-global-que-mede-discriminacao-contra-mulheres-23287814
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cai-17-posicoes-em-ranking-global-que-mede-discriminacao-contra-mulheres-23287814
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/sobre/legislacao/internacionais/prot_001
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/sobre/legislacao/internacionais/prot_001
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/relatorios-internacionais-1/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para
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por seus atos.  A repercussão de sua história chegou ao "Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional - CEJIL juntamente com o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa 

dos Direitos da Mulher - CLADEM formalizaram denúncia à Comissão Internacional de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos”18. Foi a primeira vez que a OEA 

reconheceu a denúncia de violência doméstica de uma pessoa física e intimou um Estado. 

Em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente: 

 

“O Relatório n. 54 da OEA, além de impor o pagamento 

de indenização no valor de 20 mil dólares, em favor de 

Maria da Penha, responsabilizou o Estado brasileiro por 

negligência e omissão frente à violência doméstica, 

recomendando a adoção de várias medidas, entre elas 

‘simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que 

possa ser reduzido o tempo processual”19 

 

A partir da condenação do Estado brasileiro, o mesmo  se comprometeu 

inteiramente em adotar medidas mais severas em combate à violência contra a mulher, 

contudo, criações de leis e mecanismos que assegurassem a segurança das mulheres se 

mostraram ineficazes. Como, por exemplo, a criação dos Juizados Especiais em 199520, em 

que falhas puderam ser visualizadas, principalmente com "a impunidade e a baixa repressão 

aos agressores”21, uma vez em que os agressores eram condenados apenas a pagarem cesta 

básica à vítima. 

Porém, com os intensos movimentos feministas: 

 

 “O Poder Legislativo, finalmente alterou o Código 

Penal de 1940 com a edição da Lei n. 10.886, de 17 de 

junho de 2004, que ‘acrescenta parágrafos ao art. 129 

do Decreto-Lei n.2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

 
18

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.22. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
19

 Ibid, p.22 
20

 Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais) 
21

 GRANJEIRO, Ivonete. Agressão conjugal mútua: justiça restritiva e Lei Maria da Penha. p. 33. Curitiba: 

Editora Juruá, 2012. 
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Código Penal, criando o tipo especial denominado 

‘Violência Doméstica”.22   

 

Essa nova formulação trata crimes de lesão corporal e outras formas como 

violência doméstica, e estipula a “detenção de seis meses a um ano”23, como também podendo 

ocorrer seu agravamento quando a violência praticada for de natureza grave.  

Mesmo tendo as suas falhas, a Lei Maria da Penha ainda é um dispositivo 

contra a violência doméstica24 e uma proteção popular e conhecida por todas as mulheres. 

 

 

3. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

Historicamente, o Brasil sempre foi um país patriarcal25 no qual a cultura do 

homem em ser um ser superior foi propagada para todos os lados, seja por meio de ditos 

populares, músicas ou até mesmo comportamentos mostrados em novelas, a questão da 

mulher estar abaixo da hierarquia, principalmente a familiar, é um ponto importante a ser 

debatido pois está a todo momento (e por muito tempo) perpetrado na sociedade. 

Com essa perspectiva, o homem ainda se acha dono do corpo e vontade da 

mulher26, objetificando-a, e esse abuso é consensual, uma vez que  “a sociedade protege a 

agressividade masculina, respeita sua virilidade, construindo a crença da sua superioridade”27. 

Dando ainda mais palanque e margem para abusos de diferentes níveis e formas, tanto em 

esferas públicas como domésticas. 

Quem nunca ouviu que  “briga de marido e mulher ninguém mete a colher” ou 

que “mulher gosta de apanhar”28 para legitimar uma violência contra a mulher? Não apenas 

para justificar tal ato, mas também para normalizar e tolerar a agressão. Afinal, questões 

envolvendo o âmbito doméstico não deveriam ser debatidos e normatizados pelo governo, 

certo? Errado. 

 
22

 GRANJEIRO, Ivonete. Agressão conjugal mútua: justiça restritiva e Lei Maria da Penha. p. 33. Curitiba: 

Editora Juruá, 2012. 
23

 Ibid., p.33 
24 Lei nº 10.886 do Código Penal 
25

 Disponível em https://nacoesunidas.org/populacao-brasileira-e-ainda-patriarcal-mostra-pesquisa-do-ipea-

apoiada-pela-onu/ Acesso em 26/02/2020. 
26

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.26. Salvador: Editora JusPodivim, 2019.  
27

 Ibid., p.26 
28

  DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.25. Salvador: Editora JusPodivim, 2019.  

https://nacoesunidas.org/populacao-brasileira-e-ainda-patriarcal-mostra-pesquisa-do-ipea-apoiada-pela-onu/
https://nacoesunidas.org/populacao-brasileira-e-ainda-patriarcal-mostra-pesquisa-do-ipea-apoiada-pela-onu/
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O Brasil é um dos países signatários de diversos tratados que visam a 

segurança e integridade da mulher, em seu sexo e gênero; entretanto, por diversos problemas 

entravados, ainda não foi possível colocar em prática o seu total entendimento e normas que 

concederiam maior base para a segurança e a vida das mulheres em seu âmbito doméstico, 

profissional e social.  

Nesse caminho em busca de um lugar melhor para ser mulher, o Brasil ainda 

enfrenta uma triste realidade: enquanto o homicídio cai no país, o feminicídio sobe29, de 

acordo com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, uma mulher morre a cada duas horas no país30, e, de acordo com o DataFolha31, mais 

de quinhentas mulheres sofrem alguma violência física a cada hora. 

Não obstante, de acordo com o Cadastro Nacional de Violência Doméstica, 

entre 2017 e 202032, 1,2 milhão de mulheres sofreram algum tipo de agressão.  

Mas afinal quem são essas mulheres que sofrem violência e onde elas estão? 

Primeiramente, essas mulheres estão em todos os lugares, uma vez que a violência não tem 

rosto, mas tem gênero e propensão.   

Segundo dados do Mapa da Violência Contra a Mulher, da Câmara dos 

Deputados33, mulheres entre 18 e 59 anos correspondem a 83,7% dos casos de violência 

doméstica; e o Instituto Geledés junto ao Fundo ELAS e o Instituto Avon34 constaram que 

mulheres negras tem três vezes mais chances de serem vítimas de feminicídio.  

Com as informações fornecidas pelo Cadastro Nacional de Violência 

Doméstica35, é possível visualizar onde ocorrem com maior frequência e outros importantes 

como fatores que vinculam o agressor à vítima.   

 

 

 
29

 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homicidios-caem-feminicidios-sobem-e-falta-de-

dados-atrasa-politicas/ Acesso em 22/02/2020 
30

 Disponível em https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-

cada-duas-horas-vitima-da-violencia.ghtml Acesso em 22/02/2020 
31

 Disponível em https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-

a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml Acesso em 22/02/2020 
32

 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/sociedade/12-milhao-de-mulheres-sofreram-violencia-entre-

2010-e-2017-diz-levantamento/ Acesso em 22/02/2020 
33

 BRASIL. Mapa da Violência. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Câmara dos Deputados, 2018 
34

 CARNEIRO, Suelaine. Mulheres negras e a violência doméstica. p.20. São Paulo: Geledés - Instituto da 

Mulher Negra, 2017. 
35

 Disponível em 

https://public.tableau.com/profile/cnmp#!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeV

iolnciaDomstica Acesso 11/04/2020 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homicidios-caem-feminicidios-sobem-e-falta-de-dados-atrasa-politicas/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homicidios-caem-feminicidios-sobem-e-falta-de-dados-atrasa-politicas/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-cada-duas-horas-vitima-da-violencia.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-cada-duas-horas-vitima-da-violencia.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/12-milhao-de-mulheres-sofreram-violencia-entre-2010-e-2017-diz-levantamento/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/12-milhao-de-mulheres-sofreram-violencia-entre-2010-e-2017-diz-levantamento/
https://public.tableau.com/profile/cnmp%25252523!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica
https://public.tableau.com/profile/cnmp%25252523!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica
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Entre os anos de 2017 a 2020, a região Sul foi a qual mais registros foram 

feitos: 853.461, seguido por Nordeste (474.442), Sudeste (350.421), Centro-Oeste (142.811), 

Norte (54.779) e Distrito Federal (16). Tendo o total de 1.875.730 casos registrados, não 

podendo contar com aqueles que não são denunciados ou que não chegam ao conhecimento 

das autoridades.  

Até este momento, temos duas questões principais a serem debatidas: a 

primeira, por que denúncias não são tão frequentes? Há várias razões que levam ao silêncio 

das vítimas, talvez a mais conhecida e disseminada seja a de “cifras negras”:  

 

“a crença na impunidade, além do temor, faz com que 

muitas mulheres não denunciem a violência de que são 

vítimas. Assim, somente 10% das agressões sofridas por 

mulheres são levadas ao conhecimento da polícia. É 

difícil “denunciar"alguém que reside sob o mesmo teto, 

com quem se tem um vínculo afetivo e filhos em comum e 

que, não raro, é o responsável pela subsistência da 

família”36. 

 
36

  DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.33. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
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De acordo com o Cadastro Nacional de Violência Doméstica37, a maioria das 

ocorrências de violência contra a mulher acontece dentro da residência, cerca de 39,10%, no 

período da noite (35%). E seus agressores são, em maioria, ex-cônjuge (37,23%) ou o cônjuge 

atual (35,10%). 

Segundo relatórios da OMS38, mulheres agredidas ficam, em média, dez anos 

convivendo com seus agressores. Tendo problemas maiores do que apenas romper o vínculo 

amoroso, como, por exemplo, a dependência financeira ou emocional, fazendo com que essas 

mulheres sejam sujeitadas a situações estressantes e humilhantes, além do lado da violência e 

das constantes ameaças que pairam o seu dia-a-dia. 

E, segundo, por que a sociedade não se choca mais com tantas vítimas de 

feminicídio?  

Podemos voltar com aquela ideia da objetificação feminina pelos olhos dos 

homens. Uma vez que “ninguém duvida que a violência doméstica tem causas culturais 

decorrentes de uma sociedade que sempre proclamou a superioridade masculina”39, como 

também é possível ver uma certa cumplicidade entre violador e sociedade na qual a última 

busca justificativas para tal ato, entretanto “o sentimento de posse transforma a mulher em 

objeto de sua propriedade”40, e dessa forma o homem teria tal direito de exercer qualquer 

poder sobre a mulher, mesmo o casal não estando mais junto. 

Ao ver a sociedade ser cúmplice de crimes que envolvem o gênero feminino, e 

propensa a ficar do lado do homem, a vítima é quase sempre culpabilizada pelos atos que 

foram feitos à ela. Ou ainda, quando na tentativa de buscar ajuda em alguma delegacia, estar 

propensa a ser "ridicularizada e até mesmo questionada sobre o que ela tinha feito para dar 

ensejo a reação do agressor”41.  

Muitas mulheres se sentem coibidas em denunciar seus agressores ou 

acreditam que para isso ocorrer, é preciso que ela esteja bastante ferida para dar mais 

veracidade a sua verdade de fato. Entretanto, há diversas formas de violências que não 

 
37

Disponível: 

https://public.tableau.com/profile/cnmp#!/vizhome/CadastroNacionaldeViolnciaDomstica/CadastroNacionaldeV

iolnciaDomstica. Acesso 11/04/2020 
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 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.33. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
39

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.119. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
40

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.111. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
41

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.37. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
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precisam deixar marcas no corpo para serem um instrumento de materialização da violência, 

muito embora precise de provas. 

A primeira forma é a violência física42. Na qual, “o uso da força física que 

ofenda o corpo ou a saúde constitui vis corporalis, expressão que define a violência física”.43  

Quando ocorre uma agressão grave deixando sequelas físicas na vítima, o 

Sistema Único de Saúde - o SUS é obrigado a realizar algum procedimento reparador, a 

vítima apenas precisa apresentar um boletim de ocorrência  à unidade de saúde44. Entretanto, 

a violência física não é restrita apenas ao corpo, o estresse crônico também é desencadeado 

em consequência da violência podendo transformar-se em sintomas físicos, ou o que 

chamamos de transtorno de estresse pós-traumático45 

Há a violência psicológica46, que consiste na agressão emocional47, podendo 

ser "tão ou mais grave que a violência física”. De acordo com José Navarro (p.104, apud 

DIAS, 2019, p92): 

 

[…] há “três grandes estratégias: submissão pelo medo, 

desqualificação da imagem e o bloqueio das formas de 

sair. O comportamento típico se dá quando o agente 

ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a vitima. 

Demonstra prazer quando a vê sentir-se amedrontada, 

inferiorizada e diminuída. É o que se chama de a vis 

compulsiva.”48 

 

Uma forma eficaz dessa violência é conhecida de gaslighting, de acordo com a 

autora e psicóloga Stephanie A. Sarkis, é "uma forma insidiosa de manipulação e controle 

psicológico. As vítimas de gaslighting são alimentadas sistematicamente e deliberadamente 

 
42

  Art. 7º, I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 

(Lei Maria da Penha) 
43

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.89. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
44

 Ibid., p. 90 
45

 Ibid., p. 90 
46  Art.7º, 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 ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e 

à autodeterminação.  (Lei Maria da Penha) 
47

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.92. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
48

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.92. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
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com falsas informações que as levam a duvidar do que realmente sabem ser verdade e, 

principalmente, sobre elas mesmas”49 . O termo foi cunhado após a peça Gas Light, de 1938, 

em que o marido busca formas para manipular a esposa até que ela acreditasse estar ficando 

louca50. 

Dessa forma, a vítima perde a confiança em suas percepções, passando a 

permanecer em um relacionamento abusivo, que, muitas vezes, essa violência acontece de 

forma gradual e sem entendimento da vítima; com o tempo, a vítima se torna mais vulnerável 

e dependente de seu agressor, muitas vezes, essa corta relações com a família e amigos51. 

Outra forma de violência cometido contra a mulher é a violência sexual52.   

O crime mais comum dentro da violência sexual é o estupro, que é definido 

como "qualquer conduta, com emprego de violência ou grave ameaça, que atente contra a 

dignidade e a liberdade sexual de alguém. O elemento mais importante para caracterizar esse 

crime é a ausência de consentimento da vítima53.”  

De acordo com dados oferecidos pelo Mapa da Violência, ocorreram 32.91654 

casos de estupro no Brasil entre os meses de janeiro e novembro de 2018. Outras informações 

levantadas pelo próprio Mapa da Violência julgam ser preocupantes: entre esses casos, 

29.43055 foram registrados como estupro comum, ou seja, quando cometido por um único 

agressor; 3.34956 casos de estupro coletivo, quando há dois ou mais agressores; e 13757 casos 

de estupro virtual, na qual a vítima sofre ameaças em ser exposta nas redes sociais. Mesmo o 

número de vítimas de um único agressor ser alto, é preocupante o número de casos de estupro 

coletivo acontecendo em meses. 

 
49

 SARKIS. Disponível em https://www.psychologytoday.com/us/basics/gaslighting Acesso em 23/02/2020 

(tradução livre) 
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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 a coação, 

chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

(Lei Maria da Penha) 
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 PORTO, Maria Laura; AMARAL, Waldemar Naves do. Violência Sexual contra a mulher: histórico e 

conduta. p.210. Revista Femina, Rio de Janeiro, vol 42, 2014. 
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 BRASIL. Mapa da Violência. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. p.9. Câmara dos Deputados, 2018 
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Ainda utilizando os dados cedidos pelo Mapa da Violência, podemos saber que 

mulheres entre 18 e 59 anos, são o segundo grupo que mais sofrerem com o estupro, sendo 

35%, o primeiro grupo que sofrem essa violência são crianças com menos de 14 anos (43%)58. 

Outra informação que desdobra nesse tópico da violência sexual é quem são os 

violadores. A relação entre vítima e agressor é mais próxima do que possa parecer. Sempre 

temos a impressão de que o estupro é cometido por algum desconhecido à noite em alguma 

rua mal iluminada. Entretanto, essa ideia que nos acompanha desde sempre vai de encontro 

com os dados do Mapa da Violência, indicando que: 49,8% dos estupros são cometidos por 

companheiros ou parentes da vítima, ou seja, a maioria dos estupros acontecem em âmbito 

doméstico; seguido por desconhecidos (31,2%), conhecidos da família (15,3%) e vizinhos 

(3,7%)59. 

Infelizmente não é apenas esse trauma que a vítima precisa defrontar mas 

outros fatores de risco podem aparecer também, como é o caso das doenças sexualmente 

transmitidas (DSTs) e uma gravidez indesejada, ambos assegurados por lei que a vítima tenha 

acesso a serviços especializados. Na “segunda parte do inc. III art. 7 da Lei Maria da Penha 

enfoca a sexualidade sob o aspecto dos direitos sexuais e reprodutivos”60 na qual 

“procedimentos médicos necessários” são cabíveis (LMP, art.9, §3º)61, também a Lei do 

Planejamento Familiar62 “  assegura a contracepção pelo Sistema Único de Saúde - SUS”. É 

oferecido respaldo à vítima à medicamentos como a “pílula do dia seguinte” e também o 

aborto proveniente de violência sexual63 64 

Entretanto, mesmo com o auxílio da lei, muitas vezes, as mulheres vítimas de 

violência sexual não denunciam por medo, vergonha, humilhação, e principalmente sentem-se 

culpadas pelo ataque a elas cometido, isso acaba desencadeando outros problemas, uma vez 

que estão em estado vulnerável, como por exemplo distúrbios psíquicos, depressão, 

alcoolismo entre outros65. 
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 Lei 9.263/1996 
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 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.98. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
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 Art. 128 do Código Penal 
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 PORTO, Maria Laura; AMARAL, Waldemar Naves do. Violência Sexual contra a mulher: histórico e 

conduta. p. 213. Revista Femina, Rio de Janeiro, vol 42, 2014. 
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Uma outra forma de violência contra a mulher, é a violência patrimonial66 

Esse tipo de violência se configura quando há como finalidade a subtração de 

bens materiais para causar dor ou alguma forma de constrangimento à mulher. “A violência 

patrimonial está nucleada em três condutas: subtrair, destruir e reter”67. Esse tipo de violência 

é cometido pelo agressor como forma de limitar ou restringir o acesso monetário da vítima a 

uma possível forma de independência. 

  E por último, mas não menos importante, a violência moral68. Essa forma de 

violência “encontra proteção penal nos delitos contra a honra: calúnia69, difamação70 (CP, art. 

139) e injúria71"72. Mesmo sendo denominados delitos contra a honra, quando há vínculo com 

o ambiente doméstico-familiar, pode ser caracterizado como violência doméstica73: 

 

“Na calúnia, o fato atribuído pelo ofensor à vítima é 

definido como crime. Na injúria não há imputação de fato 

determinado, mas na difamação ocorre a atribuição de 

fato ofensivo à reputação da vítima. A coluna e a 

difamação atingem a honra objetiva: a injúria atinge a 

honra subjetiva. A calúnia e a difamação consumam-se 

quando terceiros tomam conhecimento da afirmativa; a 

injúria consuma-se quando o próprio ofendido toma 

conhecimento da imputação”.74 

 

De acordo com a Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher75, realizada pelo professor José Raimundo Carvalho da 

 
66 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. p.99. Salvador: Editora JusPodivim, 2019. 
67
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68

 Art. 7º, V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

(Lei Maria da Penha) 
69

 Art. 138 do Código Penal 
70

 Art. 139 do Código Penal 
71
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Universidade Federal do Ceará, identificou que 27% das mulheres no Nordeste já sofreram 

com a violência moral por pelo menos em suas vidas. 

O principal objetivo de tal violência moral é atacar a autoestima da vítima, 

deixá-la vulnerável a outras formas de abuso e controle de seu parceiro.  

De acordo com dados oferecidos pela Central de Atendimento à Mulher76, no 

ano de 2015, as principais denúncias contra violência foram: física (50,15%), psicológica 

(30,33%), moral (7,25%), cárcere privado (5,17%), sexual (4,54%), patrimonial (2,10%) e 

tráfico de pessoas (0,46%)  

De fato, as violências psicológica e moral parecem ser muito similares em seus 

aspectos abordados, entretanto diferem em pontos pertinentes, a primeira é uma questão de 

dano emocional, com o “resultado prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação”77. Já o 

segundo, estrapola o eu, com o intuito de se chegar ao ouvido de terceiros, entretanto, quantos 

mais propagado tal ato (calúnia, difamação e injúria) mais grave a ação78. 

Diante de tal cenário epidêmico brasileiro, o país ainda carrega outro fardo: de 

acordo com a OMS79, O Brasil é considerado o quinto país no mundo que mais pratica o 

feminicídio, denominação para assassinatos cometidos em razão de gênero. Sendo assim, 

mesmo o Brasil tendo se assegurado internacionalmente no que diz respeito à segurança da 

mulher e ter aplicado a principal e a mais eficaz lei Maria da Penha, o país continua 

registrando casos atrás de casos envolvendo violência contra a mulher e/ou o feminicídio.  

 

 

4. DESAFIOS ATUAIS  

Anos após a implementação da lei Maria da Penha, e tendo grande repercussão 

e difusão sobre o entendimento do que a mesma representa entre as mulheres no país, como 

também reconhecimento na ONU como uma das melhores legislações do mundo no que 
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concerne à violência a mulher80, o ano de 2019 foi um marco na questão do crime de 

feminicídio: de acordo com os dados obtidos pelo Jornal Folha de S.Paulo81, o feminicídio 

cresceu 7,2% no país, onde 1.310 mulheres morreram em decorrência de violência doméstica. 

Como previamente mostrado, em sua maioria, a violência contra a mulher 

acontece na residência da vítima e seu agressor é o cônjuge atual ou o companheiro anterior. 

Mas afinal, como combater tanta violência? 

De acordo com dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma 

mulher em cada cem buscou auxilio na Justiça brasileira envolvendo violência doméstica82, 

abrindo processo contra seus agressores. Mesmo havendo uma melhora no índice de 

denúncias, a situação ainda é delicada nos trâmites judiciários: em 2017, o Brasil tinha 

1.273.398 processos em andamento, entretanto apenas 5% tiveram alguma movimentação. 

Assim sendo, "há um descompasso entre a procura pelas vítimas de violência doméstica e a 

resposta da Justiça, uma vez que os processos demoram a ser julgados.”83  

De acordo com a juíza Rejane Jungbluth Suxberger, do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal (TJDF)84. "Não basta o incentivo a denúncia, é necessário que a vítima receba 

um atendimento especializado e acelerado”. A final, há casos em que ameaças contra a vida 

não apenas da vítima mas as de seus entes também são constantes e merecem medidas 

efetivas em suas proteções.  

Outros entraves coíbem vítimas a denunciar ou a procurar pela Justiça no 

Brasil. Primeiramente, não são todas as Delegacias da Mulher que funcionam 24 horas e 

abrem aos finais de semana85. Lembrando-se que a maioria das agressões ocorridas são no 

período da noite86 e aos finais de semana87 . Isso acaba coibindo a denúncia ou até mesmo se 

agravando o crime. 
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Entretanto, medidas punitivas por si só não resultam em grande êxito, tendo a 

necessidade de incluir medidas de políticas públicas mais divulgadas para a redução da 

violência contra a mulher, como, por exemplo, campanhas para conscientização e de 

prevenção, assistência e garantias de segurança e direito, direcionadas em diminuir tal 

violência. Uma ação conjunta entre o direito penal e políticas públicas pode causar maior 

impacto socialmente, uma vez que o Brasil pode ser considerado um país patriarcal onde os 

gêneros têm seus papéis tradicionais altamente demarcados. Medidas aplicadas e que geram 

resultados benéficos, como  as redes de atendimento e de enfrentamento à violência contra as 

mulheres, que objetivam "fazer frente à complexidade da violência contra as mulheres, 

visando contemplar o caráter multidimensional do problema”88; como também a política 

nacional de enfrentamento a violência contra as  mulheres objetivando a "criação de normas e 

padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, incentivo à constituição de redes de 

serviços, o apoio a projetos educativos e culturais de prevenção a violência e ampliação do 

acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública89; esses programas sociais 

mostram-se efetivos e seus impactos são percebidos e propagados. 

As mulheres podem se enquadrar em um grupo de minoria, uma vez que não 

possuem respaldo ou representatividade  suficiente, assim quando a violência ocorre contra a 

mulher “potencialmente presente em casos levados ao Judiciário, podem ser utilizadas de 

maneira a reforçar desigualdades negativas, e não promover o direito à diferença”90. Dessa 

forma, podendo reforçar certos esteriótipos, naturalização e neutralização de um grande 

problema da qual cerne a sociedade brasileira. 

Como foi possível observar, medidas públicas também tem seu impacto social, 

e teriam mais efetividade se ocorresse maior divulgação e percepção social sobre elas. Um 

passo em falso dado pelo governo brasileiro no ano passado e que gerou grande repercussão 

foi a falta de repasse ao principal programa do governo federal em combate à violência contra 

a mulher, o projeto Casa da Mulher Brasileira91. Todavia, promessas foram feitas pela atual 

ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, dizendo 
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haver propostas para uma nova “reformulação" da Casa da Mulher Brasileira. Porém a pasta é 

uma das que menos recebeu recursos durante o ano de 2019; tal falta de incentivo evidencia a 

falta de prioridade do governo em políticas públicas em combate à violência doméstica e 

contra à mulher. 

Não obstante, devido ao momento atual que vivemos, a pandemia  do COVID-

19 instaurada em âmbito mundial e que o Brasil também foi acometido, a ONU alerta o 

mundo para uma nova onda de violência doméstica92. Medidas de isolamento e 

distanciamento social adotadas por países e pelos estados brasileiros podem atuar como forma 

de prevenção e, de certa forma, de controle à propagação do novo COVID-19, porém para 

muitas mulheres esse isolamento não é sinônimo de segurança. 

De acordo com a senadora Rose de Freitas (PODEMOS-ES), e que está à 

frente da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, é imprescindível que medidas 

preventivas continuem em pleno funcionamento para que não ocorra um salto maior em 

violência doméstica93. Uma dessas medidas é a denúncia online, em que a vítima tem a 

possibilidade de fazer a denúncia online sem sair de casa. O registro da violência, caso a 

vítima não consiga fazer o exame de corpo de delito durante a quarentena, é "orientada pela 

Polícia Civil a registrar em fotos e vídeos as marcas das agressões para que, posteriormente, a 

documentação complemente a investigação com o exame do IML”.94 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Em relação a violência enfrentada por mulheres no âmbito nacional, é 

imprescindível que haja meios mais eficazes na localização e combate a qualquer tipo de 

atentado à mulher. Mesmo sendo parte majoritária na população brasileira95, as mulheres 

ainda podem ser consideradas minorias, uma vez que não possuem grande representatividade 

no governo. Algo que devemos nos atentar é que no Brasil ocorre certa "naturalização de 

discursos preconceituosos, tolerados ou mesmo não admitidos como tal criou uma hierarquia 
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simbólica, cujo ápice admite o homem branco cristão heterossexual como sua referência”96. 

Assim sendo, seria difícil romper com tal pensamento já instaurado de que um gênero tenha 

maior valor, oportunidade e autoridade sobre o outro, como também certa normalização e 

aceitação social.  

O Estado deve combater e prevenir que esses crimes contra a mulher sejam 

continuadas com a aplicação mais rigorosa de suas leis e cumprimentos de tratados e acordos 

internacionais assinados com o intuito de apaziguar crimes que estão de encontro com os 

Direitos Humanos. No caso brasileiro, tendo suas leis próprias contra a violência de gênero, 

ainda não foi possível obtê-la de forma total ou com alta eficácia em sua aplicação. Porém, 

mesmo obtendo certo descumprimento de um tratado ou acordo internacional, como é o caso 

da violência contra a mulher, o Estado-membro que viole precisa detalhar os motivos para 

tal97, mas não há nenhum tipo de retaliação, uma vez que sua obrigação é a da boa-fé, afinal:  

 

"[…] a conclusão do tratado, identificada pela assinatura 

do Estado, engendra uma situação jurídica intermediária 

entre a adoção do texto e a sujeição ao tratado pelo 

Estado. A assinatura não pode ser identificada como um 

mero ato de autenticação, mas também não é suficiente 

para sujeitar o Estado a todas as obrigações impostas 

pelo tratado”98 

 

Assim sendo, mesmo com a aplicação de normas e regras internacionais e 

nacionais em âmbito doméstico, ainda há muito o que ser feito, principalmente nos dias de 

hoje em que o mundo todo se encontra isolado por conta da pandemia do COVID-19. Nesses 

tempos de reclusão e distanciamento social, um olhar mais atento e mais rigoroso são 

essenciais para que a violência seja contida e evitada, e caso ocorra, que a mulher tenha total 

respaldo da lei. Não obstante, a sociedade precisa aprender a desconstruir tais padrões 

tradicionais que estão tão condicionados e enraizados no Brasil. Afinal, em briga de marido e 

mulher é sim preciso meter a colher. 
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