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Resumo: O presente trabalho versa sobre a violência contra a mu-
lher no Brasil, com uma abordagem a partir da Lei 11.340/2006, 
a chamada Lei Maria da Penha. Procuramos abordar os aspectos 
sociológicos e jurídicos, que vão desde a história da atuação da mu-
lher na sociedade, com analise sobre a constitucionalidade da Lei 
Maria da Penha, seu contexto em nosso ordenamento jurídico e 
sua aplicação na Lei 9.099/95, para, & nalmente, alcançar-se uma 
abordagem argumentativa sobre a necessidade de representação 
da vítima para o manejo da ação contra o agressor, frente à com-
preensão da ação publica incondicionada. Esperamos que todos os 
aspectos da Lei Maria da Penha sejam compreendidos, entretanto, 
queremos ressaltar que o tema é muito complexo, servindo nos-
sos questionamentos tão-somente como fonte inicial de pesquisa 
àqueles que pretendem realmente se debruçar sobre o tema mais 
profundamente acerca do temo.

Palavras-Chave: Violência Domestica. Lei Maria da Penha. Cons-
titucionalidade. E" cácia.

Abstract: The present work discuss about women’s violence in Bra-
zil, with an approach at 11.340/2006 law, called Maria da Penha 
Law. It intends to deal with sociologic and judicial aspects since the 
story about woman’s act in the society, with analysis about the cons-
titutionality at Maria da Penha Law, it’s argument in our judicial 
ordainment and it’s applications at 9.099/95 law, to & nally reach an 
argumentative approach about the necessity of victim’s representa-
tion to act administration against the aggressor, according to com-
prehension of the unconditioned public action. It hopes that all 
of the Maria da Penha Law aspects can be understood, however, it’s 
emphasize that the topic of discussion is really complex, showing 
our questions as a initial source from research to someone that to 
go deeper into this subject.

Keywords: Domestic violence. Maria da Penha Law. Constitucio-
nality. Effectiveness.
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS E 
JURÍDICOS

Histórico sobre a atuação da mulher na 
sociedade

Presencia-se há mais de sessenta anos uma enor-
me atuação da mulher praticamente em todos os se-
tores da sociedade. As mulheres assumiram posições 
de trabalho nas indústrias e nas fábricas, assim como 
uma nova esfera pública surgia, de modo que novas 
estruturas de interação social, bem como relações 
entre mulheres e homens, passavam a se pautar por 
modelos europeus, especialmente franceses e ingleses. 
Essa nova característica social não se restringia apenas 
a elite, mas também as trabalhadoras pobres, operárias, 
costureiras, > oristas, garçonetes, começam a serem ob-
servadas nas ruas da cidade ao lado das mais ricas por 
memorialistas, viajantes, literatos, jornalistas, médicos. 

Todas essas mudanças preocupavam o homem. 
Para muitos o trabalho feminino fora do lar corrompe-
ria a estrutura familiar, uma vez que a mulher estando 
todo o dia no trabalho deixava a casa sem os devidos 
cuidados e os & lhos não receberiam a educação ne-
cessária. 

É possível perceber ao longo da trajetória de luta 
enfrentada pelas mulheres, uma série de encontros e 
desencontros. Encontros no sentido de encontrarem 
reforços em suas lutas por trabalho, educação, partici-
pação cultural, agregadas aos movimentos socialistas; 
desencontros por estarem assumindo uma expansão 
em sua atuação social que lhes dava a impressão de 
ser algo inteiramente original, mas que no fundo eram 
atrizes seguindo roteiros sociais, estruturalmente, mas-
culinos.
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Abordagem sobre a violência e o preconceito 
sofridos pela mulher

Neste país, a violência de gênero sempre existiu e 
invariavelmente foi vista como algo normal e até refor-
çada pela sociedade. 

Essa violência sempre existira, mas precisava ser de-
nunciada. Por motivos vários, a sociedade patriarcal a 
ocultava. 

É bom & car bem claro que, quando falamos de vio-
lência contra a mulher, não nos referimos à violência 
generalizada que atinge indistintamente qualquer ser 
humano em sociedade e da qual a mulher também é 
vítima. Queremos nos referir especi& camente a opres-
são que se abate sobre a mulher, justamente por ser 
mulher, e que de forma alguma atinge o homem, pois 
é causada por ele. Podemos considerar como uma das 
mais trágicas expressões da nossa sociedade. São pe-
quenas agressões sofridas pela mulher no cotidiano, 
formadas por cenas de violência diárias, como amea-
ças de morte, tentativas de homicídio, terror domésti-
co, persistência da opressão por longos anos, deixando 
marcas profundas no corpo e na alma. No contexto da 
violência doméstica se processa: tortura psicológica e 
privação & nanceira, implicando na dependência das 
mulheres, não suprimento das necessidades materiais 
mais importantes, medo de não conseguir dar conta da 
subsistência dos & lhos, receio da perda da guarda dos 
& lhos, receio que os & lhos tenham a integridade física 
ameaçada. 

Com a criação das delegacias especializadas, por 
exemplo, os casos de violência física, sexual, moral e 
psicológica contra mulheres passaram a ser concen-
trados nestas Delegacias, melhorando a qualidade do 
atendimento. O caminho ainda é longo até a erradi-
cação da violência especí& ca contra a mulher, há um 
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tipo que parece querer, mais do que os outros, a se per-
petuar através dos anos: a violência intrafamiliar, cuja 
sobrevivência deve-se principalmente ao fato da nossa 
sociedade ignorá-la.

Dizemos o mais trágico, pois se poderia supor que o 
grau de instrução, posição social ou situação & nanceira 
eliminaria as agressões contra a mulher. Ledo engano. 
A internalização da ideologia do macho dominador (e 
da impunidade) coloca entre os agressores: advogados, 
juízes, médicos, & lósofos, empresários, políticos, pro-
fessores universitários, etc. O agressor não está apenas 
dentro do homem comum. 

Assim, compromissos assumidos para combater a 
desigualdade existem em profusão. Leis, tais temos em 
quantidade e qualidade, mas a maioria da população 
feminina desconhece. 

O cenário das violências

A violência vivida por mulheres especialmente, 
foco de análise deste trabalho também representa um 
território em debate con& gurado por diferentes para-
digmas, nas quais uns estão mais centrados nas teorias 
do patriarcado e outros na compreensão da violência 
como parte da relação afetivo/conjugal (Grossi, 2000).  

Essa forma de violência não se limita à família, po-
dendo ou não existir laços de consangüinidade, trata-
se das agressões sofridas no âmbito do casamento ou 
de relações afetivas com a mesma carga emocional e/
ou social, este conceito se aproxima ao de violência 
contra a mulher, mesmo que este inclua muitas outras 
violências além daquelas ocorridas no espaço domés-
tico, o que faz com que no Brasil ambos sejam usados 
como sinônimos.

A violência física inclui os atos que causam danos 
à integridade física da pessoa, tais como: chutar, jogar 
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objetos, espancar, sacudir e empurrar, entre outros. A 
violência psicológica, emocional ou verbal se refere às 
atitudes e atos que provocam mal estar e sofrimento 
psicológico, tais como: intimidar, insultar, ameaçar, 
fazer com que a pessoa se sinta mal consigo, provocar 
confusão mental, chantagear, controlar, isolar de ami-
gos e parentes, entre outros. E por último, a violência 
sexual consiste nos atos em que se força a pessoa à si-
tuação de sexo (utilizando ou não agressão física) em 
momentos ou locais não desejados, assim como, forçar 
práticas sexuais que lhe desagradam. 

Gênero e violência doméstica: algumas 
aproximações

A compreensão da violência doméstica vivida por 
mulheres perpassa o entendimento do conceito de gê-
nero uma vez que é fundamental na organização social.

Scott (1990) analisa historicamente este conceito 
esclarecendo que o gênero organiza as relações sociais 
através das diferenças percebidas entre os sexos e con-
siste em “[...] um primeiro modo de dar signi& cado 
às relações de poder” (p. 14). A origem da violência 
contra a mulher está nas relações de poder e desigual-
dade entre homens e mulheres na nossa sociedade e 
acontece em todas as classes sociais. A cada quatro 
minutos, uma mulher é agredida em seu próprio lar 
por uma pessoa com quem mantém uma relação de 
afeto e con& ança. Da violência sofrida pelas mulhe-
res brasileiras, 70% ocorre dentro de casa e o agres-
sor geralmente é o marido, ex-marido, companheiro, 
namorado ou namorada, ex-namorado e ex-namo-
rada. Somente em 30% dos casos a violência ocorre 
em outros espaços (rua, trabalho, escola). A violência 
doméstica é a forma mais perversa de exclusão das 
mulheres, de seus direitos enquanto cidadãs. Apesar 
dos muitos avanços conquistados no século XX, as 
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mulheres ainda vivem uma situação de desigualdade 
em relação aos homens. 

Análise sobre a constitucionalidade da Lei N 
11.340/2006 à luz do princípio da isonomia

Com a vigência da Lei Maria da Penha, surgiram 
divergências acerca da sua constitucionalidade. Aque-
les que sustentam a sua inconstitucionalidade, apesar 
de integrarem a minoria, a& rmam que a lei fere o prin-
cípio da isonomia, na medida em que estabelece uma 
desigualdade somente em função do sexo. Ademais, a 
mulher vítima seria bene& ciada por melhores meca-
nismos de proteção e de punição contra o agressor. Já o 
homem não disporia de tais instrumentos quando fosse 
vítima da violência doméstica ou familiar. 

A Constituição Federal estabelece, no caput do art. 
5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo a todos direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade. 

Tanto a CF/88 como as outras Constituições tratam 
de forma expressa tão somente a igualdade perante a 
lei, no sentido de que as normas devem ser elaboradas 
e aplicadas indistintamente a todos os indivíduos. É a 
denominada isonomia formal.

A Lei Maria da Penha é um exemplo de ação a& r-
mativa. Implementada no Brasil para a tutela do gêne-
ro feminino, justi& ca-se pela situação de vulnerabilida-
de e hipossu& ciência em que se encontram as mulhe-
res vítimas da violência doméstica e familiar.

São diversas as justi& cativas para que a mulher víti-
ma de violência doméstica seja merecedora de prote-
ção especí& ca:

a. O Estado deve buscar uma isonomia mate-
rial, tratando os desiguais na medida de suas 
desigualdades, de forma não abusiva;
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b. As mulheres formam um grupo especial (as-
sim como as crianças e os idosos), porque, ao 
longo dos séculos, foram vítimas da domina-
ção do homem sobre as mesmas;

c. Os tratados internacionais rati& cados pelo 
Brasil apontam a necessidade de uma maior 
proteção às mulheres, como a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 
que impõe aos Estados-partes as obrigações 
de eliminar a discriminação e assegurar a 
igualdade; bem como em atenção à Conven-
ção de Viena, em que a violência baseada no 
gênero foi reconhecida como violação aos 
direitos humanos.

Diante de tais estatísticas, observa-se o quão assusta-
dores são os índices de violência doméstica no Brasil. As 
chances de uma mulher sofrer algum tipo de agressão 
pelo companheiro é muito maior que, de forma oca-
sional, por um desconhecido. Dessa forma, como não 
concluir que a mulher se encontra em situação de hi-
possu& ciência e necessita da lei 11.340/06 a seu favor?

Entende-se que poderia haver divergências sobre a 
inconstitucionalidade da lei se a mesma incidisse so-
bre qualquer caso de violência contra a mulher, e não 
apenas a doméstica. A Lei visa à proteção das mulheres 
em relação aos membros da sua comunidade familiar, 
formada por vínculos de parentesco natural (pai, mãe, 
& lha etc), civil (marido, sogra, padrasto ou outros), por 
a& nidade (primo ou tio do marido, por exemplo) ou 
afetividade (amigo que mora na mesma casa).

Uma das discussões apontadas por aqueles que 
defendem a inconstitucionalidade da lei é que se 
um pai, por exemplo, em uma mesma situação, 
agride a esposa e o & lho, causando lesões corporais 
leves em ambos, o tratamento dado ao agressor seria 
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mais severo em relação à esposa (amparada pela Lei 
Maria da Penha). Em relação ao & lho, a persecução 
penal seguiria o procedimento da Lei 9.099/95 (Lei 
dos Juizados Especiais). Não é assim que acontece. 
Estando uma das vítimas protegidas pela Lei 11.340/06, 
a competência é deslocada para o âmbito do Juizado 
de Violência Doméstica contra a Mulher .

Contextualização da Lei Maria da Penha 
no nosso ordenamento jurídico e a sua não 
aplicação no rito preconizado pela lei 9.099/95

Não há dúvida de que o texto aprovado constitui 
um avanço para a sociedade brasileira, representando 
um marco considerável na história da proteção legal 
conferida às mulheres.

Dentre alguns aspectos, podemos destacar que tra-
dicionalmente o crime de lesões corporais tem sido 
processado por meio de ação penal pública incondi-
cionada, independentemente da gravidade dos feri-
mentos. Não obstante, com a edição da Lei 9099/95, a 
ação penal nos casos de lesões leves e culposas passou 
a ser pública condicionada a representação, de acordo 
com o disposto no artigo 88 do referido diploma. Dessa 
maneira, desenhou-se o seguinte quadro no que tange 
à ação penal nos crimes de lesões corporais: havendo 
lesões graves, gravíssimas e seguidas de morte (art. 129, 
§§ 1º a 3º, CP) a ação seria pública incondicionada. 
Porém, em ocorrendo lesões leves (art. 129, “caput”, 
CP) ou lesões culposas (neste caso independentemen-
te da gravidade – art. 129, § 6º, CP ou art. 303, CTB), a 
ação penal seria pública condicionada a representação.

Com o advento da Lei 10.886/04, que acrescentou 
o § 9º ao artigo 129, CP, criando uma nova hipótese 
típica para os casos de “violência doméstica”, inclusive 
com apenação autônoma, cogitou-se a possibilidade 
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de que houvera uma alteração quanto à ação penal, 
qual seja, a de que, com a criação da nova & gura típica, 
a ação penal teria passado a ser novamente incondicio-
nada, uma vez que a nova lei não chegou a tratar da 
questão da ação penal, voltando a ser aplicável a regra 
do artigo 100, CP, determinante de que no caso de si-
lêncio da lei a ação é pública incondicionada.

Analisando a questão de forma sistemática e ampla, 
abordando não somente o enfoque legal, mas também 
os diversos aspectos criminológicos, vitimológicos, so-
ciológicos e de política criminal envolvidos, chegou-se 
alhures à conclusão de que, na verdade,  a ação penal 
não teria sofrido alteração em face da Lei 10.886/04. 
Quando o quadro parecia estabilizado, eis que surge 
no cenário a Lei 11.340/06, apelidada de “Lei Maria 
da Penha”, trazendo em seu bojo inovações no trato le-
gal da violência doméstica e familiar contra a mulher.

O raciocínio é simples: se a Lei 9099/95 não se 
aplica mais aos casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, inexistindo qualquer ressalva, con-
clui-se que não se aplica por inteiro, inclusive o seu 
artigo 88, de forma que no silêncio do Código Penal, 
reintegra-se a regência do artigo 100, CP, que impõe a 
ação penal pública incondicionada.

Altera-se agora a sistemática nos seguintes termos:

a. Em casos de lesões corporais dolosas graves, 
gravíssimas e seguidas de morte, a ação penal 
continua como sempre pública incondicio-
nada, independentemente da condição da 
vítima.

b. Ocorrendo lesões corporais culposas (de 
qualquer natureza), a ação penal continua 
sendo pública condicionada a representação, 
nos termos do art. 88 da Lei 9099/95, inde-
pendentemente da condição da vítima.
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c. Ocorrendo lesões corporais dolosas leves, 
não importando a condição da vítima (ho-
mem ou mulher), desde que não classi& cá-
veis como “violência doméstica  ou familiar” 
de acordo com os ditames da Lei 11.340/06, 
a ação penal continua sendo pública condi-
cionada a representação por força do artigo 
88 da Lei 9099/95.

d. Tratando-se de lesões corporais dolosas leves 
classi& cáveis como “violência doméstica e fa-
miliar”, mas perpetradas contra homens, per-
manece a ação penal pública condicionada 
(art. 88 da Lei 9099/95).

e. Finalmente, acontecendo lesões dolosas 
leves contra “mulher” no contexto de “vio-
lência doméstica ou familiar”, passou a ação 
penal a ser pública incondicionada, vez que 
o art. 88 da Lei 9099/95 teve vedada sua apli-
cação a esses casos na forma do art. 41 da Lei 
11.340/06.

Por esse caminho trilha Alice Bianchini ao susten-
tar que “se, por um lado, merece louvor a iniciativa do 
legislador, (...), acenando para a despenalização e ins-
tituindo o princípio da oportunidade, nestes casos, não 
se pode olvidar que a norma em análise culminou por 
abranger situações que, nos dias de hoje, são causa de 
enorme agastamento social”. Destaca a autora a incon-
veniência da aplicação dos institutos da Lei 9099/95 
aos casos de violência doméstica. 

Neste ponto é oportuno destacar que a Lei 
11.340/06 atribui à mulher um tratamento diferencia-
do, promovendo sua proteção de forma especial em 
cumprimento a diretrizes constitucionais e de conven-
ções internacionais.   Promove assim uma chamada 
“discriminação positiva” amplamente justi& cável.  
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Por outro lado, ao impor a ação penal pública in-
condicionada em casos de lesões leves somente quan-
do versarem sobre violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, incide numa violação ao Princípio da 
Igualdade em relação ao tratamento dado nos mesmos 
casos a outros seguimentos da sociedade bene& ciados 
com a determinação constitucional e de tratados in-
ternacionais de uma idêntica “discriminação positiva”. 
São exemplos os idosos (art. 230, CF) e as crianças e 
adolescentes (art. 227, CF) para os quais, ainda que 
vitimizados em contexto doméstico ou familiar, não se 
prevê qualquer alteração da natureza da ação penal em 
se tratando de ofendido do sexo masculino.

Parece que este ponto pode ensejar uma sobrevi-
da para a continuidade da aplicação do art. 88 da Lei 
9099/95, mesmo aos casos de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher em que resultem lesões leves, 
inobstante a regra do art. 41 da Lei 11.340/06, conside-
rando que outra interpretação conduziria à inconstitu-
cionalidade por violação do Princípio Isonômico. Indo 
ainda um pouco adiante, pode-se considerar que toda 
vedação de aplicação da Lei 9099/95 somente para os 
casos de violência doméstica e familiar “contra a mu-
lher” seria inconstitucional sob o mesmo fundamento. 
Ora, se é um absurdo que a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, enquanto reconhecida inter-
nacionalmente como “violação dos direitos humanos”, 
seja considerada uma infração de “menor potencial 
ofensivo”, por que não o seria a mesma violação nos 
casos dos idosos, das crianças e dos adolescentes do 
sexo masculino?

Reconhecer-se-á a inconstitucionalidade total ou 
parcial do art. 41 da Lei 11.340/06? Será ele aplicado 
normalmente sem maiores questionamentos? Só mes-
mo o tempo trará respostas. Inobstante, consigne-se que 
melhor teria sido o legislador optar pelo afastamento 
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de& nitivo da Lei 9099/95 de todos os casos em que 
deve incidir a chamada “discriminação positiva” e que 
versem sobre graves violações de direitos humanos, 
eliminando incongruências como as da ampliação  
da pena máxima para quatro anos para aplicação da 
Lei 9099/95 aos casos de crimes previstos no Estatu-
to do Idoso (Lei 10.741/03 – art. 94); assim também, 
por exemplo, a abrangência de casos de maus – tra-
tos (art. 136, CP) pelo conceito de infração de menor 
potencial, ainda quando praticados contra crianças e 
adolescentes. De outra banda, bem menor andaria o 
legislador se mantivesse a ação penal pública condi-
cionada para todos os casos de lesões leves, evitando 
o retrocesso a um sistema penal que despreza os in-
teresses da vítima, tratando-a como simples objeto no 
Processo Penal.

Abordagem argumentativa sobre a necessidade 
da representação da vitima para o manejo da 
ação contra o agressor, frente à compreensão 
da ação penal publica incondicional

Nesse propósito, avulta-se, de logo, que para & ns 
de incidência do disposto no artigo 16 da Lei federal 
11.340/2006, a ação deverá ser pública condicionada 
à representação.

Com esse foco inicial, indaga-se: o que se deve en-
tender, então, por ação pública condicionada à repre-
sentação?

Em resposta sucinta, esclareça-se, bastante precisa 
e su& ciente para o desenvolvimento deste trabalho, as-
severa Fernando Capez, com a sua lucidez peculiar, 
que dita ação considerada pública pela teoria subjetiva, 
porquanto ajuizada, via de regra, por um órgão públi-
co, isto é, pelo Ministério Público “É aquela cujo exer-
cício se subordina a uma condição”.
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Especialidade da Ação Penal no s crimes de 
lesão corporal dolosa leve praticados contra 
a mulher, em sede de violência doméstica: 
pública  condicionada à representação.

E essa discussão, recentemente, ganhou novo fô-
lego com a decisão proferida pela 6ª Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 
96.992-DF que, anote-se, não foi unânime e, muito me-
nos, teve a participação de todos os ministros titulares 
de cujo voto-vista, ali proferido, extrai-se a conclusão 
de que o parágrafo 9º, acrescentado ao artigo 129 do 
CPB pela Lei Maria da Penha, é forma de violência do-
méstica e familiar em desfavor da mulher e, portanto, hi-
pótese de Ação Pública Incondicionada, uma vez que o 
referido diploma legal, em seu artigo 41, vedou expres-
samente o emprego da Lei federal 9.099/95, in verbis: 
“Aos crimes praticados com violência e grave ameaça 
contra a mulher, independentemente da pena prevista, 
não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

É que a vedação prevista no citado artigo 41, é de 
natureza genérica, relativa, cingindo-se, apenas, ao 
rito procedimental e aos benefícios despenalizadores 
incutidos na Lei dos Juizados Especiais, tais como: a 
composição civil dos danos, a transação penal e a sus-
pensão condicional do processo, estando alheia à auto-
nomia volitiva da vítima.

Logo, fazendo a interpretação sistemática e teleoló-
gica, ora proposta, da Lei federal 11.340/2006, com o 
objetivo de harmonizar a regra estabelecida em seu ar-
tigo 41 com a norma especí& ca esboçada em seu inciso 
I do artigo 12 chega-se à conclusão de que o legislador 
brasileiro não dispensou a representação nos crimes de 
lesão corporal.

Em idêntica linha de raciocínio tem sido a doutrina 
majoritária, conforme se constata do elucidativo texto 
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de Julio Fabbrini Mirabeti e Renato N. Fabbrini cuja 
fração adiante se segue transcrita, in verbis:

Tratando-se de lesão corporal leve, ainda que o 
crime seja quali& cado pela violência doméstica (§ 
9º) e constitua forma de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher nos termos da lei especial, a Ação 
Penal depende de representação das vítimas e é possí-
vel a suspensão condicional do processo, por força do 
disposto nos artigos 88 e 89 da Lei 9.099/95, deve-se 
observar que os referidos dispositivos têm caráter geral 
e não guardam vinculação com o conceito de infração 
de menor potencial ofensivo, com a competência dos 
Juizados Especiais Criminais ou com o procedimento 
sumaríssimo, matérias disciplinadas nesse estatuto em 
normas que, entendeu o legislador, seriam incompa-
tíveis com a sistemática diferenciada adotada no novo 
diploma legal.

Por isso, não resta dúvida de que o legislador ao edi-
tar a Lei 11.340/2006 não pretendeu transformar em 
pública incondicionada   as ações penais por crimes de 
lesão corporal simples (CP, art. 129, caput) e de lesão 
culposa (§ 6º) cometidos contra a mulher no âmbito 
doméstico e familiar.

De tudo o que acima foi exposto e discutido, por-
tanto, para o estudo tencionado, chega-se à conclusão 
de que, mesmo diante da norma insert a no artigo 41 da 
Lei federal 11.340/2006, nos casos de violência domés-
tica permanece como sendo pública condicionada à 
representação a ação penal nos crimes de lesão corpo-
ral leve (CP, art. 129, caput) e culposa (§ 6º), podendo, 
assim, haver retratação da ofendida, nos moldes esta-
belecidos pelo art. 16 daquele mesmo diploma legal, 
advindo, como conseqüência, a sua homologação judi-
cial e, ato contínuo, a extinção da punibilidade do fato 
cuja autoria por ela fora imputado ao seu agressor.
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CONCLUSÃO

A Lei Maria da Penha, sancionada em agosto do 
ano 2006, criou mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, representando, 
assim, um avanço na proteção da mulher vítima de 
violência familiar e doméstica, incluindo-se, também, 
uma inovação legal quanto às formas familiares já po-
sitivadas.

Efetivamente, a família, como fruto da cultura, é 
constantemente reinventada e, hoje, se reiventa para 
propiciar o alcance da felicidade de seus membros. O 
espaço doméstico que estava destinado exclusivamen-
te à mulher era inatingível. Isso gerou um sentimento 
de impunidade pela violência doméstica, como se o 
que acontecesse dentro da casa não interessasse a nin-
guém. A autoridade do marido, nos moldes da família 
patriarcal, permitia o direito de dispor do corpo, da 
saúde e até da vida da sua esposa. Essa autoridade do 
homem/marido sempre foi respeitada de forma que a 
Justiça parava na porta do lar, e a polícia sequer podia 
prender o agressor em > agrante.

Dessa forma, considera-se que a lei Maria da Penha 
tem representado um marco na proteção da família e 
um resgate da cidadania feminina, porquanto desde 
sua sanção se percebe na sociedade brasileira sensível 
redução da violência contra mulher, veri& cando-se 
que sua e& cácia é uma realidade, na medida em que a 
mulher tem & cado a salvo do agressor e, assim, podido 
denunciar as agressões sem temer que encontrará com 
o agressor no dia seguinte e poderá sofrer conseqüên-
cias ainda piores. 
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