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RESUMO: A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas em favor da vítima mulher do seu agressor(a) como 

forma de garantir sua incolumidade física, tais como o afastamento do lar e manutenção de distância 

regulamentar do imputado da violência. Essas medidas restritivas ao agressor(a) se mostram muitas vezes 

inócuas, na prática, dado o descumprimento da ordem judicial pelo acusado, razão pela qual o uso das novas 

tecnologias se fazem imprescindíveis para a garantia da efetividade no cumprimento das medidas e certeza de 

manutenção da incolumidade física e psicológica da vítima de violência doméstica. 
 

Enunciado: Lei Maria da Penha. Lei 11.340/06. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Uso das 
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1. A epidemia de violência doméstica que se observa em nosso meio social e o grande número de subnotificações 

ainda observados expõe a necessidade do poder público, por meio de seus órgãos de persecução penal, incluindo 

em particular o Ministério Público, de se utilizar das novas ferramentas de tecnologia da informação, à 

disposição da população, principalmente das vítimas mulheres, para reportar os casos de violências ocorridos, ou 

que estão em vias de ocorrerem como forma de assegurar o fim da impunidade dos agressores no ambiente 

doméstico e familiar.  
 

2. Introdução. 
 

A Lei 11.340/06, denominada lei Maria da Penha, assim batizada em função do emblemático caso de Maria da 

Penha Maia Fernandes, mulher e vítima de violência doméstica que por anos lutou contra a impunidade de seu 

ex-marido, o qual, durante período de convivência conjugal, agredia-a frequentemente, surgiu no mundo legal 

pátrio para proteger, assegurar e dar garantia aos direitos das mulheres vítimas de qualquer tipo de violência no 

meio familiar. 
 

Em atenção às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 08/08/2006 foi sancionado 

o projeto de lei de nº 37, do ano de 2006, entrando em vigor em 22/09/2006, nos termos do § 8º, do art. 226 da 

constituição federal do Brasil, em respeito à convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as mulheres e à convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, em 

ambas o Brasil é país signatário.  
 

3. Violência doméstica no Código Penal. 
 

O crime de violência doméstica e familiar foi introduzido no Código Penal Brasileiro através da lei n° 10.886, de 

17 de junho de 2004, acrescentando os parágrafos 9º e 10 ao artigo 129, o qual tipifica as lesões corporais nas 

quais se prevalece o(a) agressor(a) das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade e no qual se 

comina pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 
 

Na opinião doutrinária de Damásio de Jesus, quando do seu artigo “Violência doméstica”, disponível em: < 

www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=84>, com acesso em 14 de fevereiro de 2013, esta 

modificação legislativa era “praticamente inócua”, pois tipificava o crime de violência doméstica de modo 

discreto, posto que, apesar de aumentar a pena-base para o dobro daquela prevista para crime de lesão corporal 

leve, ainda sim possibilita a aplicação da n° 9.099/95 e seus institutos, porque deixa o crime como na incidência 

do conceito de menor potencial ofensivo. 
 

Contudo, com o advento da lei Maria da Penha, dúvidas não existem que quando a vítima for mulher não se 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=84%3E
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aplicará os institutos despenalizadores, por literal previsão do art. 41 da lei 11340, uma vez que o legislador 

entendeu que aquelas medidas despenalizantes da lei dos juizados já se demonstravam ineficientes para a 

punição de agressores domésticos, visto que muito ínfimas diante da gravidade de suas condutas e a 

hipossuficiência de suas vítimas. 
 

O doutrinador Cezar R. Bitencourt, igualmente em artigo intitulado “Violência doméstica ou lesões corporais 

domésticas”, disponível em: < http://atualidadesdodireito.com.br/cezarbitencourt/2012/11/25/violencia-.... 

acesso em 14 de fevereiro de 2013, prefere a denominação lesão corporal doméstica para o tipo penal previsto no 

§ 9º, do artigo 129 do Código Penal, pois, tipo especial de lesão corporal leve, contudo, chama a atenção da 

natureza jurídica de sua ação penal como condicionada à representação, classificação que expõe a vítima, 

hipossuficiente, a uma forte pressão do seu agressor, de quem depende, a renunciar à ação que tem o condão de o 

proteger, situação a qual já foi expressamente afastada no caso da vítima mulher, quando o Supremo Tribunal 

Federal, através da ADI n° 4.424/DF, firmou entendimento de que nos crimes de lesões corporais praticados 

contra a mulher, no ambiente doméstico, mesmo de caráter leve, atua-se mediante ação penal pública 

incondicionada. 
 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal seguiu a ratio de que os dispositivos da lei dos juizados especiais 

criminais esvaziava a proteção constitucional assegurada às mulheres, prevista no artigo 226, § 8º da Carta 

Magna e que quanto à renúncia, possibilidade prevista no artigo 16 da lei Maria da Penha, não poderia ser 

aplicada se diante do crime previsto no art. 129, §9º (lesão corporal no ambiente doméstico), pois não condizia 

com a realidade ao permitir à mulher decidir sobre o prosseguimento ou não do processo contra seu agressor, 

pois sua manifestação é cerceada pela própria violência, por medo de represálias e de mais agressão.  
 

Portanto, o entendimento é o seguinte: o § 9º, artigo 129 do Código Penal, embora tipo especial de lesão corporal 

– lesão corporal praticada em âmbito doméstico e/ou familiar – era equiparada à lesão corporal leve (caput do 

mesmo dispositivo), o que possibilitava a classificação de sua ação penal como pública condicionada à 

representação, nos termos do artigo 88 da lei n. 9.099/95 – lei dos juizados especiais, contudo, diante da previsão 

do art. 41 da lei 11.343/06, não se aplica os institutos depenalizadores, medida que busca dar eficiência a punição 

dos agressores domésticos diante da hipossuficiência da vítima mulher, realidade realçada pela interpretação do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que é a ação contra o agressor doméstico pública incondicionada, não se 

aplicando o art. 16 da lei 11343, para que o órgão de acusação promova a ação penal, independe da aquiescência 

da vítima, tudo para garantir plena proteção à vítima mulher. 
 

4. Desfecho das agressões que vitimaram Maria da Penha Maia Fernandes. 
 

Apenas para trazemos o desfecho do caso Maria da Penha, emblemático nas agressões às mulheres no Brasil e 

efetivamente responsável por influenciar a criação da lei 11.340 e toda a rede de proteção às vítimas de variadas 

violências domésticas, é indispensável não esquecer que foi ela vítima de grave violência, em Fortaleza/CE, no 

período de maio e junho de 1983. A primeira agressão se deu por arma de fogo e a segunda por eletrocussão e 

afogamento, das quais resultaram em paraplegia irreversível e outras lesões físicas e psicológicas.  
 

No que diz respeito ao destino do autor das agressões, Marco Antonio Heredia, na forma como noticiado pela 

revista Isto É, na edição de n° 2150, de 21 de janeiro de 2011 e disponível em: <www.istoe.com.br/reportag, 

houve a prisão do agressor em data muito distante do crime, uma vez que apenas 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) 

meses após o crime foi o algoz de Maria da Penha preso e submetido a ínfimos 16 (dezesseis) meses em regime 

fechado. 
 

Em março de 2004, o então condenado ingressa no regime semiaberto, conquistando a liberdade condicional em 

fevereiro de 2007, neste intermédio, o governo federal sancionou a Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006. 

Desde sua condicional, Marco Antonio vive em Natal/RN e sua pena foi definitivamente em fevereiro de 2012. 
 

Em julho de 2008, Maria da Penha Maia Fernandes recebeu indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais) do Governo do Estado do Ceará, pelo reconhecimento na demora em se julgar o caso e punir o autor das 

agressões. 
 

5. Subnotificação de registros nos casos de violência doméstica 
 

Uma a cada três mulheres nas capitais nordestinas sofreram algum tipo de violência física, sexual ou psicológica 

no decorrer da vida, apesar dos dados demonstrarem a epidemia de violência contra a mulher, os casos de 

violência contra as mulheres ainda são subnotificados, alguns entraves ainda estão presentes, como a vergonha 

http://atualidadesdodireito.com.br/cezarbitencourt/2012/11/25/violencia-domestica-ou-lesoes-corporais-domesticas/%3E


 

de expor a intimidade, a dependência financeira do parceiro, a esperança de que o parceiro vai mudar, a falta de 

conhecimento sobre onde pedir ajuda e a antiga ideia de que as mulheres são responsáveis pela manutenção da 

família. 
 

Além disso, há o misto de emoções, pois a vítima de violência nunca chega com sangue nos olhos, mas com 

lágrimas nos olhos. Tem uma mistura de sentimentos. Ela ainda ama aquele homem ou um dia amou e sente 

culpa.  
 

Outro entrave que contribui para as subnotificações é a diferença de perfil do agressor em relação a autores de 

crimes urbanos comuns. O agressor da violência doméstica é trabalhador, frequenta a igreja, é visto como um 

bom cidadão. Por isso, muitas vezes, essas mulheres se sentem desacreditadas no processo. Nesses casos, ainda é 

preciso conscientizar o homem de que o seu comportamento é ilícito, pois muitos ainda mantém a crença de que 

não fizeram nada de errado. 
 

Desde janeiro de 2011, uma resolução do Ministério da Saúde tornou compulsória a notificação oficial de todos 

os casos relacionados à violência contra a mulher, os quais fossem atendidos na rede pública de saúde. Caso 

consideremos os casos de violência envolvendo todas as mulheres, desde as menores de 1 ano até as com mais 

de 60 anos, o número chega a 70.270 (setenta mil, duzentos e setenta) vítimas. Esses dados constam do Mapa da 

Violência do ano de 2012, realizado pelo Centro Brasileiro de Estados Latino-americanos (Cebela) e pela 

Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Flacso). 
 

Apesar de a notificação no Sistema Único de Saúde (SUS) ser compulsória, a maior parte dos casos não são 

informados nominalmente à polícia, assim, não há como afirmar quantos deles efetivamente se transformaram 

em processos contra os agressores. 
 

Segundo o levantamento, as agressões físicas são as principais formas de violência contra a mulher e 

representam 78,2% do total de casos registrados. Em seguida, estão os casos de agressão psicológica (32,2%) e 

violência sexual (7,5%). O levantamento mostra ainda que, do total de casos, 38,4% reincidem e voltam a 

agredir à anterior vítima, dentro das relações familiares, ou domésticas. 
 

A própria casa é o principal cenário das agressões e os homens com os quais as mulheres se relacionam ou se 

relacionaram (marido, ex, namorado, companheiro) são os principais agressores e representam 41,2% dos casos. 

Amigos ou conhecidos são 8,1% e agressores desconhecidos da vítima mulher representam pouco mais de nove 

por cento dos violentadores.  
 

Em 2016, o serviço telefônico 180 (central de atendimento à mulher do governo federal) registrou 1 milhão de 

atendimentos, ultrapassando a média de 2.700 (duas mil e setecentas) assistências diárias. Nem todas as 

denúncias foram realizadas pelas vítimas. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em 32,76% dos 

casos não foram as mulheres agredidas que ligaram, vizinhos, pais e filhos surgem como principais 

denunciantes. 
 

6. Registros de homicídios com feminicídios 
 

O ano de 2019 começou com boas e más notícias no que diz respeito ao número de mortes violentas no Brasil. A 

boa notícia é que houve uma queda de 13% (treze por cento) nas mortes violentas em todo o país no ano de 2018 

(12% - doze por cento - se forem considerados apenas os homicídios), conforme divulgado pelo Monitor da 

Violência do portal G1 das comunicações Globo. A má notícia é que a queda não foi observada na mesma 

proporção quando as vítimas são mulheres. 
 

O número de mulheres mortas caiu de 4.558 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito) para 4.254 (quatro mil 

duzentos e cinquenta e quatro), uma redução de 6,7%, frente uma queda maior dentre os homens. No Brasil, no 

ano de 2018, os homicídios de mulheres representaram cerca de 8,7% do total de assassinatos no país. Isto 

significa que, de cada 100 (cem) pessoas mortas, mais de 8 (oito) delas eram mulheres. Esta distribuição, 

entretanto, não se deu de maneira homogênea nos diversos estados brasileiros. Enquanto que no Amapá e em 

Sergipe, por exemplo, 4% (quatro por cento) das mortes violentas incidiram sobre mulheres, em estados como 

São Paulo as mulheres representaram 15% (quinze por cento) das vítimas, chegando a 20% (vinte por cento) em 

Mato Grosso do Sul.  
 

Considerando a diferença na densidade populacional no Brasil, a forma mais adequada de comparar a incidência 

de casos por estados é por meio do cálculo de mortes por 100 mil habitantes. Em 2018, a média nacional de 



 

mulheres assassinadas foi de 4 por 100 mil habitantes. Dentre os estados, Roraima, Ceará e Acre se destacam por 

taxas muito acima da média nacional, com mais de 8 mortes de mulheres por 100 mil habitantes. 
 

Existem diferentes formas de registrar as mortes provocadas por terceiros, a depender da situação e das 

circunstâncias de cada caso, como homicídio e latrocínio, por exemplo. Quando as vítimas são mulheres, as 

mortes podem ser classificadas como feminicídios se o crime for motivado pela condição de gênero. Isso porque 

desde 2015 a lei 13.104 inseriu o feminicídio no ordenamento jurídico nacional. Com quatro anos de 

implementação da lei, podemos dizer que ainda estamos diante de um processo de consolidação dos registros e 

que o aumento dos números pode ser reflexo do maior emprego da tipificação do feminicídio.  
 

Segundo os dados levantados pelo Monitor da Violência, 16 unidades da federação tiveram aumento dos 

registros de feminicídio em 2018 em relação ao ano anterior. Além disso, em oito destes estados cresceu também 

o registro de homicídio de mulheres, ou seja, não houve uma substituição na tipificação da morte (de homicídio 

para feminicídio), mas sim um aumento do número de mulheres mortas nas duas situações.  
 

Dentre os 16 estados que apresentaram aumento no número de feminicídios, destacam-se Paraná, Ceará, Distrito 

Federal e Rio Grande do Sul com crescimentos acima de 40% e Sergipe com o crescimento de 78%. O estado do 

Ceará chama a atenção ainda, pois, além do alto número de feminicídios, registrou um aumento de 27% de  

mortes de mulheres, embora tenha tido uma redução de 15% nas mortes violentas de homens em 2018. Vale 

lembrar que logo no início de 2018 o Ceará foi palco de uma chacina que vitimou 14 pessoas, sendo 8 mulheres. 
Para além das discrepâncias regionais, os dados apresentados pelo Monitor da Violência indicam que a 

vitimização de mulheres segue como um problema crônico no Brasil e enraizado na formação da nossa 

sociedade. A condição de vulnerabilidade das mulheres é construída por questões econômicas, culturais, 

educacionais e que podem e devem ser alteradas por meio de políticas públicas voltadas à prevenção da 

violência.  
 

Apesar de todos os avanços, a lei Maria da Penha e os sucessivos documentos legislativos que objetivavam a 

proteção da vítima mulher, tal como a implementação da lei do feminicídio foi um pequeno passo dado na 

direção de colocar esta questão na esfera pública, combatendo a noção de que a violência contra a mulher seria 

um problema privado, na qual não se deveria “meter a colher”. A dinâmica das mortes que vitima as mulheres 

possui características distintas daquela que incide sobre os homens e, por esta razão, as políticas de prevenção da 

violência contra a mulher precisam levar em conta esta especificidade. Muitas das mortes poderiam ter sido 

evitadas, por exemplo, com o funcionamento eficaz de um sistema de medidas protetivas, interrompendo um 

ciclo de violência e impedindo desfechos letais. 
 

7. Aplicativos para vítimas de violência doméstica. 
 

A cada 90 minutos, uma mulher morre por agressões de parceiros ou ex, segundo dados do Ipea. Diante epidemia 

de violência contra a mulher, foram desenvolvidos alguns aplicativos para celular que podem facilitar o pedido 

de socorro ou a denúncia de violências de maneira mais imediata. 
 

O Paraná foi o primeiro estado a implantar o dispositivo de segurança e proteção de mulheres em situação de 

risco. A secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social apresentou o dispositivo que irá atender a 15 

municípios e terá um investimento de implantação de R$ 2,6 milhões. 
 

A mulher em situação de risco, cadastrada no projeto por decisão judicial, que registra suas informações pessoais 

e recebe o dispositivo de segurança. O aparelho é pequeno e de fácil manuseio. Ao sentir-se ameaçada com a 

presença do agressor em qualquer lugar, ela deve apertar o "botão do pânico", que acionará imediatamente a 

Guarda Municipal. 
 

Outro dispositivo que chegou ao mercado brasileiro foi o “Family 24h”. Diferente da alternativa proposta pelo 

governo paranaense, o aplicativo tem baixo custo, com planos a partir de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove 

centavos) por semana e está disponível para qualquer pessoa. Este aplicativo para celular permite que a pessoa 

compartilhe, em tempo real, sua localização com um grupo de pessoas convidadas. Em situação de ameaça ou 

perigo, a usuária pode acionar o botão de pânico no próprio celular ou através de um dispositivo externo, na 

mesma hora ele dispara um alerta sonoro para seu círculo familiar, que receberá fotos da câmera dianteira e 

traseira do celular e 10 (dez) segundo de áudio. Esta tecnologia foi desenvolvida para os usuários do aplicativo 

terem tempo para impedir incidentes e garantir a segurança de forma preventiva, fornecendo a localização da 

pessoa de maneira precisa e ao vivo para seu grupo. 
 



 

Portanto, os aplicativos para celular PLP 2.0 e o Juntas acionam, com apenas um clique, amigos e familiares 

selecionados pela usuária quando necessário. Eles emitem alarmes e compartilham a localização da mulher sem 

que ela precise digitar ou falar. O PLP 2.0 foi desenvolvido para as mulheres sob medida protetiva e ainda aciona 

a polícia e grava imagens e sons, que podem ser usados como prova. 
 

Já o 'SOS Mulher', aplicativo desenvolvido pelo Estado de São Paulo, permite que as vítimas possam pedir 

socorro quando estiverem em situação de risco, pelo simples acionamento de um botão por cinco segundos. A 

medida visa agilizar e priorizar o atendimento destas pessoas, deslocando as equipes mais próximas ao local da 

ocorrência.  
 

Para usar o aplicativo, que está disponível no Google Play ou na Apple Store, é necessário a realização de um 

cadastro com os dados pessoais para que as informações possam ser checadas junto ao Tribunal da Justiça de São 

Paulo (TJSP). Somente após a confirmação positiva da ferramenta é que se permite a utilização do serviço. Após 

apertar por cinco segundos o botão do aplicativo "SOS Mulher" é gerado automaticamente uma ocorrência de 

risco à integridade física pelos Centros de Operações da polícia militar (Copom) em todo o Estado de São Paulo.  
O atendimento será priorizado e a PM utilizará as coordenadas geográficas da pessoa, entre outros dados do 

cadastro, para encaminhar a viatura policial mais próxima para atendimento imediato à vítima. Após a chegada 

da equipe policial no endereço, é essencial que o usuário apresente a decisão do juiz, comprovando o 

descumprimento da medida protetiva e as providências decorrentes. Atualmente, mais de 70 mil pessoas estão 

aptas a utilizar o serviço. 
 

No Piauí foi lançado, em março deste ano, o aplicativo “Salve Maria”, que além de todas as funções dos outros 

dispositivos, ainda permite fazer denúncias anônimas com áudio, fotos, vídeos e localização. O intuito é permitir 

que se peça socorro e que se ofereça ajuda à vítima em situação de agressão iminente. 
 

Outro aplicativo desenvolvido foi o “Bem Querer Mulher”, cujas funções são disponibilizar atendimento às 

mulheres vítimas de violência, com auxílio de outras mulheres que orientam, acompanham às vítimas aos 

serviços de apoio e à delegacia e oferecem apoio psicológico. Além disso, oferece informações sobre direitos, 

indica serviços de atendimento próximos, e permite ligar para o 180 (cento e oitenta), serviço de atendimento a 

mulheres, com um clique.  
 

8. Conclusão. 
 

Ora, diante da realidade social e constitucional que vivemos e frente a epidemia de violência que se enxerga na 

sociedade, deixar que vítimas da violência intrafamiliar descobertas do acesso à tecnologia para reportar os casos 

em que são vítimas, ou mesmo terceiros terem a oportunidade, inclusive de forma anônima, de comunicar as 

autoridades os casos de violência doméstica, mormente naqueles em que o crime é de ação penal pública 

incondicionada, é de um atraso inconcebível 
 

Dessa forma é que em uma sociedade 24 (vinte e quatro) horas conectada e diante da natureza incondicionada 

que possui a ação penal contra o agressor, necessário que se defenda com firmeza a utilização das redes sociais, 

aplicativos e até mesmo dos serviços de comunicação de ocorrências como essenciais para o combate aos 

agressores doméstico. 
 

A própria natureza e localidade onde são as violências cometidas (dentro de casa) e o fato de ser o agressor, na 

maioria das vezes, pessoa muito próxima de quem a agredi (marido, pai, irmão) imprime um caráter de silêncio 

as posteriores atitudes da agredida, que afronta o senso de justiça da necessidade de se aumentar o combate aos 

agressores, ação que será muito mais bem-sucedida se o registro do ato violento vier de fora do ambiente 

doméstico, ou cercado pela segurança da anonimidade da comunicação, neste campo já são frutíferos os 

resultados obtidos com os sistemas telefônicos de disque denúncia, sendo imprescindível que essas 

comunicações evoluam com o avanço da tecnologia e da popularização que adquiriu a utilização de redes 

sociais, aplicativos e sistemas de comunicações, hoje a disposição de muitas pessoas dada a popularização dos 

“smartphones”. 
 

Nesse sentido, estados como São Paulo, Paraná e o Piauí saíram na frente, desenvolvendo aplicativos específicos 

para a proteção, auxílio e encaminhamento das vítimas aos serviços de apoio, sendo necessário que Pernambuco 

e até mesmo o Ministério Público de Pernambuco imite os bens sucedidos exemplos já existente e desenvolva, 

adquira ou aprimore os “software”/aplicativos cujo objeto seja a proteção às vítimas mulheres de violência 

doméstica, uma vez que o Estado de Pernambuco apresenta números expressivos dessa modalidade de crime, 



 

sendo a subnotificação um fato presente em nossa realidade, necessitando o poder público se valer da tecnologia 

para dinamizar e tornar eficientes as proteções as mulheres submetidas as violências de seus lares. 
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