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A eficácia das medidas 
protetivas para mulheres 
(Lei Maria da Penha)

Painelista: Juíza Mariana 
Siqueira (TRT 22- PI)



15 anos da Lei
Maria da 

Penha

“Existem mulheres 
fortes e existem 
mulheres que ainda não 
descobriram a sua 
força”.
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1. 

Apresentação:   
Atualmente, Juíza do Trabalho do TRT da 22ª Região (Piauí)
Já foi Magistrada do TRT da 11ª Região (Amazonas e Roraima)
Ex Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Maranhão
Especialista em Direito Processual Civil pela UNISUL



PANORAMA GERAL DA TEMÁTICA

✔ A violência contra a mulher é um problema crônico da sociedade brasileira e está 
umbilicalmente relacionada a fatores histórico-culturais (raízes no sistema 
escravocrata, presente desde a colonização).

✔ Para além de uma questão social e de segurança, a violência contra as mulheres é 
considerada como um PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA do mais alto grau por parte de 
organizações internacionais e governamentais, o que demonstra a sua gravidade e 
profundidade, bem como a complexidade da qual se revestem as medidas que devem 
ser adotadas para o seu enfrentamento.

5



✔ Lei n°. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): divisor de águas e inovações relevantes (legislação e 
políticas públicas).

✔ Abordaremos:  1) raízes históricas da violência contra a mulher, no Brasil; 2) cenário legislativo 
pátrio anterior à Lei Maria da Penha, 3) os principais avanços inaugurados com a publicação desta 
última e 4) discutiremos a eficácia e a efetividade das medidas protetivas concedidas às mulheres 
em situação de violência para, ao final, 5) fazermos algumas re exões sobre os caminhos que 
devemos trilhar para extiparmos de vez da nossa sociedade quaisquer resquícios de violência 
contra a mulher.
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PANORAMA GERAL DA TEMÁTICA



NOSSOS 
OBJETIVOS

✔ GERAL: Identificar e discutir a eficácia das medidas protetivas 
concedidas às mulheres em situação de violência doméstica, 
levando-se em consideração o avanço histórico representado pela Lei 
n°. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e suas mais recentes 
alterações.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

✔ Analisar, historicamente, como a violência doméstica contra a mulher se enraizou 
na sociedade brasileira e o seu impacto na realidade contemporânea.

✔ Identificar o regramento legal e as políticas públicas destinadas ao combate à 
violência doméstica contra a mulher, adotadas no Brasil.

✔ Distinguir eficácia e efetividade e analisar como as medidas protetivas previstas na 
Lei n°. 11.340/2006 podem alcançá-las.

✔ Discutir ações concretas para o enfrentamento do problema .
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✔ até o ano de 2008 não havia 
estatísticas oficiais, no Brasil, 
acerca da violência doméstica 
contra a mulher, 
especificamente.

DADOS ESTATÍSTICOS ESTARRECEDORES:

✔ Atualmente, os principais 
documentos estatísticos sobre 
segurança pública relacionado à 
violência contra a mulher, no 
Brasil, são o Mapa da Violência, 
o Altas da Violência e o Anuário 
de Segurança Pública.

✔ De acordo com o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública 
2019, o ano de 2018, teve 1.206 
vítimas do crime de 
feminicídio, sendo que em 
88,8% dos casos o autor do 
crime foi o companheiro ou o 
ex-companheiro da mulher 
assassinada. Além disso, 
também houve um aumento de 
4% de mortes em relação ao 
Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 2018 
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✔ De acordo com o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 2019, o ano de 
2018, teve 1.206 vítimas do crime de 
feminicídio, sendo que em 88,8% dos 
casos o autor do crime foi o 
companheiro ou o ex-companheiro da 
mulher assassinada. 

✔ Houve um aumento de 4% de 
mortes em relação ao Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública 
2018 

✔ Aumento avassalador dos 
índices de feminicídio e de 
outros tipos de violência contra 
a mulher durante a pandemia.
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DADOS ESTATÍSTICOS ESTARRECEDORES:



✔ Segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, houve 
um aumento de subnotificação dos 
casos de violência contra mulheres 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. 

✔ RESULTADO: total de 648 casos 
de feminicídio apenas no 
primeiro semestre de 2020, o 
que representa 1,9% a mais do 
que em 2019.
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O anuário aponta que houve um aumento de subnotificação dos casos, “tendo em vista a maior dificuldade de registros 
por parte das mulheres em situação de violência doméstica durante a vigência das medidas de distanciamento social.

O anuário aponta que houve um aumento de subnotificação dos casos, “tendo em vista 
a maior dificuldade de registros por parte das mulheres em situação de violência 
doméstica durante a vigência das medidas de distanciamento social”.

DADOS ESTATÍSTICOS ESTARRECEDORES:



Para além das estatísticas...

Educação

✔Tanto a educação de 
crianças e adolescentes 
– rompimento de ideais 
machistas;

✔Campanhas de 
esclarecimento à 
sociedade

As várias facetas da 
violência contra a mulher:

-psicológica;

-Moral;

-Patrimonial;

-Física.
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Raízes históricas da 
violência contra a mulher

-O problema é 
ATEMPORAL, não se 
restringe a uma 
localidade específica e 
nem a determinada 
classe social ou cultural!

Na Antiguidade Clássica: 
sociedade marcada pela 
desigualdade e pelo 
exercício despótico da 
autoridade pelo “pater 
família”, que era o 
senhor absoluto e 
incontestável.

O homem detinha poder 
de vida e de morte sobre 
sua mulher e filhos, bem 
como sobre quaisquer 
outras pessoas que 
vivessem sob seus 
domínios. Mulheres e 
crianças eram OBJETOS.
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LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ANTERIOR À 
LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)

✔ Período colonial: o homem exercia amplo e irrestrito direito sobre sua 
esposa, podendo decidir sobre a sua vida, caso a flagrasse em adultério, pois 
se acreditava que a infidelidade da mulher feria os direitos do marido e que a 
sua honra “manchada” só seria restaurada se lavada com o sangue da 
adúltera.

✔ Somente em 1830, com o advento do primeiro Código Penal Brasileiro, este 
direito do homem foi suprimido, ou seja, ele perdeu a permissão que tinha até 
então para dispor da vida de sua esposa.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

✔ Igualou os direitos entre 
homens e mulheres, 
retirando do nosso 
ordenamento os 
inúmeros dispositivos 
que tratavam de forma 
discriminatória a 
mulher.

✔ Incumbiu o Estado 
da responsabilidade 
de criar 
mecanismos para 
coibir a violência no 
âmbito das relações 
familiares (CF, art. 
226, § 8º).
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

CF/88 COLOCOU A 
QUESTÃO EM OUTRO 
PATAMAR: 
VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER TAMBÉM É 
UM PROBLEMA DO 
ESTADO, É UM 
PROBLEMA DE 
TODOS.

✔ “EM BRIGA DE 
MARIDO E MULHER 
NÃO SE METE A 
COLHER”

✔ EM BRIGA DE MARIDO 
E MULHER, A GENTE 
SALVA A MULHER! 
(CAMPANHA)
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  PORÉM... MESMO COM A CF/88,  ANTES DA 
LEI MARIA DA PENHA:

 Aplicava-se aos casos de agressão cometidos 
no âmbito doméstico a Lei nº 9.099/95, que 
previa nesses casos penas como o pagamento 
de cestas básicas ou prestação de serviços 
comunitários. A falta de uma lei específica para 
tratar de tal violência de forma mais eficiente 
fez com que generalizasse a ideia da 
impunidade aos agressores, visto que a 
violência contra uma mulher era ridicularizada 
e renegada a um problema social, possuindo 
uma penalidade ínfima como o pagamento de 
cestas básicas.
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Le 
n.11.340/
2006

Lei Maria 
da Penha



PRIMEIRO GRANDE FEITO 
DA LEI MARIA DA PENHA

A violência contra a mulher deixou de ser tratada com um crime de menor 
potencial ofensivo e, além disso, esta lei incluiu, além da violência física e 
sexual, também a violência psicológica, a violência patrimonial e o assédio 
moral
A Lei Maria da Penha trouxe para o ordenamento jurídico o reconhecimento 
da violência contra as mulheres como violação dos direitos humanos.
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ARTIGO 8° DA LEI N. 11.340/2006

✔ Art. 8º ”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, do Distrito Federal e dos 
Municípios e de ações não-governamentais (...)”.

✔ ATUAÇÃO CONJUNTA, ARTICULADA E DIVERSIFICADA, COM A 
PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS ATORES SOCIAIS.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL
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Estudos nacionais e internacionais apontam que a violência 
doméstica contra as mulheres, no Brasil, representa uma das mais 
graves violações aos seus direitos humanos.
O maior de todos os danos e o de mais difícil reparo, são as marcas 
que essa violência  produz na dignidade das mulheres.
PRIMEIRO PASSO: MUDANÇA NA CULTURA PREDOMINANTEMENTE 
MACHISTA BRASILEIRA.



INOVAÇÃO IMPORTANTE DA LEI MARIA 
DA PENHA – especificação da violência

22

As 05 modalidades de violência doméstica contra a mulher:
• 1) física
• 2) psicológica
• 3) moral
• 4) patrimonial
• 5) sexual



 Eficácia e efetividade
EFICÁCIA: virtude de tornar efetivo ou real. Mundo ideal, o desedjado.
Exemplo: se uma substância, quando analisada em um ambiente controlado, 
produz o efeito esperado, é porque, então, ela é aficaz.

EFETIVIDADE: mundo real, com todas as adversidades. Diz-se efetivo aquilo que 
consegue se concretizar no mundo real, PRODUZINDO OS EFEITOS DESEJADOS 
NA PRÁTICA.

Medidas protetivas para mulheres – 
LEI MARIA DA PENHA - eficácia



MEDIDAS PROTETIVAS

•Inovação Lei Maria da Penha
•Medidas de natureza prática que visam proteger 
a mulher em situação de violência doméstica. 
*MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

•OBJETIVO: coibir todos os tipos de violência 
contra a mulher 
(psicológica/física/patrimonial/moral/sexual)



MEDIDAS PROTETIVAS SÃO EFICAZES?

-Sim, do ponto de vista do mundo formal.
-Porque prevêem ações adequadas a 

minimizar os efeitos da violência 
doméstica, salvaguardando a integridade 
física e psicológica da vítima.

-Precisa melhorar a Lei?



EFICÁCIA SOCIAL OU SIMPLESMENTE 
EFETIVIDADE – É O QUE QUEREMOS!

Significa a aptidão da norma jurídica para produzir 
efeitos na realidade social, concretizando condutas 
sociais compatíveis com as determinações e valores 
consagrados no preceito normativo. 

MUDANÇA DE MENTALIDADE E DE COMPORTAMENTO.



O QUE FAZER PARA  ALCANÇAR A 
EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS?

•Incrementar o aparato físico-estrutural da 
polícia civil (viaturas, equipes designadas 
com exclusividade e em quantidade 
adequada, modernização das delegacias, 
evolução dos apps de proteção à mulher em 
situação de vulnerabilidade)...



O QUE FAZER PARA  ALCANÇAR A 
EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS?

•Campanhas educativas (sobre denúncia e sobre 
consequências para quem descumpre MP)

•Punição efetiva para quem descumpre medida 
protetiva

•Articulação entre Estado e sociedade civil 
organizada



INOVAÇÕES RECENTES – LEI N. 13.827/2019:

✔Mulheres com risco de morte – a medida protetiva deve 
ser emitida com URGÊNCIA;

✔Essa MP pode ser conceida pelo Delegado de Polícia, 
quando o Município não for sede de Comarca;

✔Caso não haja Delegado e nem Comarca no Município, o 
Policial está autorizado a conceder a MP.

✔Nesses casos – comunicação ao juiz em até 24h, o qual 
terá igual prazo para decidir peloa manutenção ou 
revogação.



INOVAÇÕES RECENTES – LEI N. 13.827/2019:

✔Medida que pode ser concedida pelo policial: 
afastamento do agressor do lar/domicílio ou 
local de convivência com a vítima;

✔As demais medidas continuam exclusivas do 
juiz e nesses casos a autoridade policial remete 
ao mesmo em aaté 48h o pedido da vítima, para 
a concessão da MP.



Medidas protetivas que podem ser concedidas 
pelo JUIZ, segundo a Lei Maria da Penha:

•A proibição ou restrição do uso de arma por parte do agressor.
•O afastamento do agressor da casa.
•A proibição do agressor de se aproximar da mulher agredida.
•A restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores.
•A obrigatoriedade da prestação de alimentos provisórios.
•A restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor.
•A proibição de venda ou aluguel de imóvel da família sem autorização 
judicial.

•O depósito de valores correspondentes aos danos causados pelo 
agressor etc.

•Proibição de condutas como: frequentação de determinados lugares, 
visita de familiares da vítima.



ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA LEI MARIA DA PENHA:
✔LEI N. 13.641/2018 – acrescentou o artigo 

24-A:

Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas 
de urgência previstas nesta Lei:     
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
Em consequência disso, tornou crime o descumprimento 
de medidas protetivas de urgência expedidas em razão de 
violência doméstica.



Outras novidades na LEI MARIA 
DA PENHA -  Lei n. 13.984/2020

✔Acrescentou 2 incisos ao artigo 22 da Lei Maria da 
Penha:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, entre outras:
VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e 
reeducação; e
VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de 
atendimento individual e/ou em grupo de apoio.



A EVENTUAL REEDUCAÇÃO DO AGRESSOR NÃO 
O LIVRARÁ DO CUMPRIMENTO EVENTUAL DA 
PENA, AO FINAL DO PROCESSO!



Além de responder pelo crime do artigo 
24-A da Leii 11.340/2006, caso o agressor 
descumpra a decisão judicial, é possível:

•A execução da multa imposta;
•A decretação de sua prisão preventiva 
(artigo 313, III do CPP)
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REFLEXÕES FINAIS

❖Mudança de pensamento e comportamento 
❖Romper com nossa cultura machista
❖Problema de segurança pública, de saúde 

pública, violação de direitos humanos e...um 
PROBLEMA DE TODOS

❖Articulação e envolvimento



“
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