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Introdução 

 

Preliminarmente, cabe enfatizar que a Lei nº 11.340/2006, de 07 de agosto de 

2006, veio ao ordenamento jurídico com objetivo maior de coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher independente de sua orientação sexual.  

Essa lei atendeu à determinação do artigo 226, § 8º, da Constituição Federal de 

1988, qual seja: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” 

(BRASIL, 2019a). Além disso, cumpriu determinações estabelecidas pela Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida 

por Convenção de Belém do Pará, de 9 de junho de 1994, e representou a resposta ao 

clamor especifico da Srª Maria da Penha Maia Fernandes, sobrevivente e com sequelas 

das múltiplas agressões perpetradas pelo então marido.  

A respeito do cenário atual da violência no país, neste ano de 2019, dois 

robustos estudos nacionais apresentaram dados bastante sóbrios. A prova disso, no Atlas 

da Violência, organizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostrou-se que, no decênio de 2007 a 

2017, excluídos os homicídios não intencionais, os acidentes, as tentativas de 

homicídio, as agressões em legítima defesa e os homicídios por agentes públicos no 

exercício do dever legal, houve expressivo acréscimo de 30,7% nos homicídios de 

mulheres no Brasil. Sendo que, os três maiores aumentos por Estado foram no Nordeste, 

a saber: Rio Grande do Norte (214,4%), Ceará (176,9%) e Sergipe (107%). No Estado 

da Paraíba, houve diminuição em 35,8 % nos homicídios de mulheres. Nesse assunto, as 

regiões Sudeste e Centro Oeste reduziram os números, o Sul continuou estabilizado, 

entretanto Norte e Nordeste aumentaram (IPEA; FBSP, 2019).   
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 Outrossim, o Atlas da Violência revelou que houve aumento de violência contra 

a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, trans e 

intersex (LGBTI) e que o feminicídio aumentou, contudo não pode precisar se o número 

de casos teve aumento real, ou se houve redução da subnotificação devido à 

implementação da Lei  nº 13.1041, de 09 de março de 2015 (IPEA; FBSP, 2019).  

De natureza igual, o 13º Anuário Brasileiro de Segurança de 2019 apontou que o 

feminicídio cresceu 4%, com 1.206 vítimas notificadas em 2018. Ao detalhar o 

assassinato de mulheres por questões ligadas à condição de gênero, informou que o pico 

da mortalidade deu-se na idade reprodutiva, a maioria das vítimas eram negras (61%), 

com apenas o ensino fundamental (70,7%), foram assassinadas por seus companheiros 

ou ex-companheiros (88,8%) e tiveram por local do crime suas residências (65,6%). 

Especificamente a respeito da violência domestica e familiar, os dados mostraram que 

aumentou 0,8%, com um registro a cada dois minutos (FBSP, 2019).  

Na configuração do aparato protetivo do Estado, a Constituição atual, no artigo 

144, inciso V e § 5º, atribui o exercício da segurança pública, entre outros órgãos, às 

polícias militares, cabendo-lhes a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública 

(BRASIL, 2019a). Dessa forma, no desempenho de suas funções Constitucionais, um 

dos grandes desafios postos para os policiais é o combate à violência contra a mulher na 

perspectiva de gênero.  

Pela Convenção de Belém do Pará, a violência contra a mulher constitui 

violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Além de limitar a 

observância, gozo e exercício desses direitos e das liberdades imanentes à pessoa 

humana. Aliás, constitui ofensa contra a dignidade humana e é manifestação das 

relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens (BRASIL, 1996).  

Não obstante a reconhecida importância da Lei Maria da Penha para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, os índices dessa violência continuam 

alarmantes e colocam o Brasil entre os cinco países do mundo mais perigosos para as 

mulheres viverem (BRASIL, 2017).  

Ante ao contexto desfavorável à esperada efetividade da Lei Maria da Penha, 

indagam-se quais as competências necessárias ao policial militar no enfrentamento da 

 
1 A Lei nº 13.1041, de 09 de março de 2015 , alterou era o artigo 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 , Código Penal (CP), para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do 

crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol 

dos crimes hediondos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13104.htm. Acesso em 05 out. 2019.  
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violência doméstica e familiar? Como o profissional da segurança pública poderá 

contribuir mais efetivamente para preservar os direitos humanas das vítimas de 

violência doméstica e familiar?  Com suporte na base teórica e documental do estudo 

oriunda dos indicadores de violência de gênero coletados a partir do Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública e do Atlas da violência, ambos publicados em 2019, e refletidos a 

luz dos direitos humanos das vítimas e das competências profissionais do profissional 

policial militar, nas linhas a seguir, sem a pretensão de esgotar o assunto, procurar-se-á 

delinear as respostas para esses questionamentos.   

 

Metodologia 

 

O objetivo principal do estudo foi o de descrever o papel do policial militar no 

enfrentamento da violência doméstica e familiar. Trata-se de um estudo descritivo, 

bibliográfico, documental e participante à medida que o autor é profissional da área da 

segurança pública envolvido, diuturnamente, na prevenção da violência de gênero. 

 A base teórica documental da pesquisa foi construída a partir dos indicadores de 

violência de gênero coletados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da 

violência, ambos publicados em 2019, refletidos a luz dos direitos humanos 

fundamentais das vítimas da violência doméstica e familiar e das competências legais 

do profissional de segurança pública militar.  

 

 Mudanças e inovações da Lei Maria da Penha no combate à violência doméstica e 

familiar 

 

Do chamamento Constitucional em 1988, contido no artigo 226, § 8º, para uma 

lei complementar federal que assegurasse a assistência à família na pessoa de cada um 

dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações, passaram-se longos 18 anos; todavia, quando nasceu, a Lei Maria da Penha foi 

festejada nacional e internacionalmente como a terceira melhor lei do mundo na questão 

da violência doméstica e familiar contra as mulheres (BRASIL, 2019a; BRASIL, 2017).  

A Lei Maria da Penha, no propósito de atender as recomendações internacionais 

para obtenção de respostas globais e articuladas contra a violência doméstica e familiar, 
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englobou mudanças2 e inovações3 materiais e processuais, desde a base onde os 

problemas ocorrem até o acompanhamento das vítimas depois do processo 

(LAVORENTI, 2009). Como assevera o IPEA (2015), essa lei representou um 

impressionante exemplo de amadurecimento democrático no Brasil, porquanto reuniu o 

poder público, acadêmicos, organizações não governamentais feministas, todos num 

mesmo objetivo.    

Também produziu ruptura com a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,4 

porque, antes de 2006, a maioria dos crimes cometidos em situação de violência 

doméstica e familiar contra a mulher era concebida como crime de menor potencial 

ofensivo. Assim, os agressores, no momento da penalização, usufruíam dos institutos da 

conciliação, transação penal e suspensão condicional do processo. Ademais, criou os 

juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência 

cível e criminal para tratar as questões de família decorrentes da violência contra a 

mulher e aumentou a pena, em um terço, para agressores de mulher com deficiência 

(BRASIL, 2017; BRASIL, 2006).  

A Lei Maria da Penha introduziu, no universo acadêmico e jurídico, o conceito 

de gênero, auxiliando na compreensão de que a violência não ocorre somente nas 

relações interpessoais heterossexuais, mas perpassa a pluralidade das relações familiares 

conjugais que atinge às relações homoafetivas (BRASIL, 2017). Visto que a violência 

de gênero é cultural, ideológica e alimentada pela desigualdade (LAVORENTI, 2009). 

Nesse ponto, cumpre esclarecer que gênero não se limita ao sexo biológico designado 

pelo masculino e feminino, mas refere-se à construção social e cultural de como as 

pessoas se percebem em suas orientações sexuais, podendo ser discordante do sexo 

biológico. Então, na caracterização da vítima da violência doméstica e familiar, nos 

contornos da Lei Maria da Penha, muito mais importa a condição de dominação do 

agressor e o papel social que a pessoa ofendida ocupa como mais vulnerável e 

hipossuficiente na relação.  

A Lei Maria da Penha conferiu competência híbrida, cível e criminal, para os 

Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar (JEVDF), mas quanto a isso, 

constata-se que os JEVDF têm se concentrado em conhecer e julgar os casos criminais, 

 
2 O termo mudanças foi utilizado para designar as modificações que a lei Maria da Penha operou nos 

institutos pré-existentes no ordenamento jurídico.  
3 A palavra inovações se refere ao que a lei Maria da Penha trouxe à existência no âmbito penal, 

processual e das políticas públicas.  
4 Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm. Acesso em: 09 out. 2019.  
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deixando questões cíveis relacionadas à violência doméstica e familiar para as varas 

cíveis (BRASIL, 2017). Certamente esse declínio de competência contraria a celeridade 

e a integralidade pretendida pela Lei Maria da Penha.  

Ainda assim, a Lei Maria da Penha modificou a lei de execuções penais para 

permitir ao juiz que determine o comparecimento coercitivo do agressor a programas de 

recuperação e reeducação. Além de determinar que a mulher, somente, poderá renunciar 

à denúncia perante o juiz (BRASIL, 2017). Isso porque era comum, antes dessa 

alteração, a vítima, por medo, ou por dependência economia e/ou emocional, ou na 

esperança de restabelecer o vinculo familiar, retroceder na representação.   

Na oportunidade, salienta-se acerca da modificação recente à Lei Maria da 

Penha, por meio da Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019, que introduziu um novo 

artigo, o 12 C, diretamente relacionado com atuação do policial, a saber:  

 

Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à 

integridade física da mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente 

afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida:         

I - pela autoridade judicial;          

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de 

comarca; ou         

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não 

houver delegado disponível no momento da denúncia.          

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será 

comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, 

em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida 

aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público 

concomitantemente.         

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à 

efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida 

liberdade provisória ao preso (BRASIL, 2019b).  

  

Conforme se percebe, esse novo artigo antecipou a tutela à vítima da violência 

doméstica ou familiar e a seus dependentes, conferindo ao policial, militar ou civil, 

quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no 

momento da denúncia, o dever legal de afastar imediatamente o agressor do lar, 

domicilio ou qualquer local de convivência com a ofendida.  Essa medida é justificável 

pelas informações do IPEA (2015), uma vez que, a ocorrência mais gravosa, o 

homicídio, é passível de acontecer não como ato premeditado de eliminação da 

companheira, mas como consequência da crise paulatinamente agravada, já que, em 
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algumas situações, a violência doméstica é cíclica, repetitiva e com piora das ações 

iniciais perpetradas. 

Como informado por Nucci (2019), a inovação protetiva da Lei nº 13.827/2019 

preservou a reserva de jurisdição. Não usurpou a competência Constitucional do 

Judiciário, todavia concedeu celeridade às medidas protetivas com a cautela de 

comunicação ao juiz, no prazo máximo de 24 horas, para que seja decidido quanto à 

continuidade ou revogação da medida e faça-se ciência ao Parquet .  

A primeira vista, não há inconstitucionalidade nesse novo artigo, a julgar pela 

existência dum escalonamento de legitimados para aplicar a medida protetiva em favor 

da vítima. A precedência continua sendo da autoridade judicial, somente na ausência do 

juiz e quando o Município não for sede de comarca, atribui-se ao delegado de polícia. 

Dando prosseguimento ao suprimento das ausências, se o Município não sediar a 

Comarca e, concomitantemente, não houver delegado disponível no momento da 

denúncia, o policial suprirá as ausências das autoridades precedentes, importando muito 

mais a preservação da dignidade pessoa humana (NUCCI, 2019).  

A dignidade da pessoa humana é um supraprincípio que se sobrepõem a meras 

questões de competência entre juízes, delegados e policias. No entanto, há possibilidade 

de inconstitucionalidade em relação ao § 2º desse artigo, em razão da vedação a 

concessão da liberdade provisória ao preso, sobretudo se a aplicação da medida 

protetiva se deu em razão de crimes de ameaça ou lesão simples cujas penas são de 

pequena monta (NUCCI, 2019). 

Nesse segmento, cumpre destacar que, no módulo de produtividade mensal do 

CNJ, consta que esse órgão tem empreendido esforços na estruturação da rede judicial 

de atendimento às vítimas de violência domestica e familiar. Atualmente, em todo o 

Brasil, existem 263 salas de atendimento exclusivo, 380 setores psicossociais não 

exclusivos, 131 varas exclusivas e 80 setores psicossociais exclusivos (CNJ, 2019a).   

 No Estado da Paraíba, existem três unidades exclusivas de violência doméstica, 

dois setores psicossociais exclusivos, oito setores psicossociais não exclusivos e duas 

varas exclusivas, uma em João Pessoa e outra em Campina Grande. Apesar das poucas 

varas com competência exclusiva, no Brasil, como um todo, há 3.427 unidades 

judiciárias com competência para o recebimento e o processamento de causas cíveis e 

criminais relativas à pratica de violência doméstica e familiar contra a mulher (CNJ, 

2019a).   
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Em busca pela efetividade da Lei Maria da Penha, o CNJ, a contar do ano de 

2017, criou a meta nº 08 para fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra as mulheres. Simultaneamente, reconheceu que “muitas unidades 

judiciárias precisam adaptar suas estruturas para fornecer um melhor atendimento em 

causas de violência doméstica e familiar contra a mulher”. Não obstante, no ano de 

2018, os Tribunais de Justiça (TJ) que cumpriram a referida meta foram 48,15%, dentre 

eles consta o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) com o cumprimento de 88,85% do 

estabelecido, todavia 51, 85% dos Tribunais de Justiças não conseguiram atingir a meta 

que é de no mínimo 70% dos requisitos de aperfeiçoamento, celeridade, maior 

eficiência e qualidade na prestação jurisdicional para as ações de violência doméstica e 

familiar (CNJ, 2019b, p. 40). 

 

 A atuação do policial militar na busca pela efetividade da Lei Maria da Penha 

 

A Polícia Militar é integrante do Sistema de Segurança Pública e, nessa 

condição, a Lei Maria da Penha, no artigo 9º, determina-lhe a prestação da assistência à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar de maneira articulada e em 

harmonia com princípios e diretrizes previstos na assistência social, no Sistema Único 

de Saúde (SUS) e nos demais componentes do Sistema de Segurança Pública.  

Observe-se o texto da lei: 

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as 

diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 

Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras 

normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando 

for o caso (BRASIL, 2006).  

Conforme se depreende do IPEA (2015), a Lei Maria da Penha promoveu 

mudanças substanciais no tratamento do Estado em relação aos casos envolvendo 

violência doméstica mediante três frentes: aumentou o custo da pena para o agressor; 

tem favorecido o empoderamento e as condições de segurança para que a vítima se sinta 

estimulada a denunciar e tem aperfeiçoado os mecanismos jurisdicionais para propiciar 

mais efetividade no atendimento criminal dos casos de violência doméstica. Isso 

porque, consoante o CNJ (2019a), a rede de enfrentamento à violência contra as 

mulheres representa a atuação articulada entre as instituições, os serviços públicos e 

privados e comunidade em geral no intuído de desenvolver estratégias efetivas de 
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prevenção. Também compreende a implementação de políticas públicas e de atenção 

judicial que garantam respeitos aos direitos humanos da vítimas, devida 

responsabilização dos agressores e assistência qualificada em situação de violência.  

Informação importante para a atuação do policial é que, anteriormente, os crimes 

eram tipificados pela Lei 9.099/1995 e, ao ser apresentados à delegacia, eram 

submetidos ao termo circunstanciado simples, caso houvesse desistência da ofendida, 

arquiva-se.  Agora, o inquérito tornou-se imperativo e mais completo, com isso, adquire 

aptidão para subsidiar com mais robustez a resolução dos casos de violência doméstica 

e familiar.  

Nesse aparato, enfatiza-se que compete ao policial militar, na qualidade de 

integrante do sistema de segurança pública e agente em nome do Estado, identificar o 

agressor, aplicar-lhe as medidas legais cabíveis e, ao mesmo tempo, proteger e orientar 

a vítima. Nunca, desconhecer que a dignidade da pessoa humana é o principio norteador 

de suas ações e intervenções. Conforme ensina Piovesan (2008), os direitos humanos 

dirigem para todas as pessoas e são holísticos, recíprocos, indivisíveis e integrais. A 

violação desses direitos atinge com mais ênfase os grupos sociais vulneráveis como as 

mulheres, por isso a igualdade formal é insuficiente, geral, genérica, abstrata, para (re) 

equilibrar os vulneráveis.  

   

Considerações finais 

  

Do exposto, infere-se que, a despeito dos avanços obtidos com a Lei Maria da 

Penha e do Estado da Paraíba apresentar redução nos índices de violência contra 

mulher, os dados nacionais, principalmente, nas regiões Norte e Nordeste, não são de se 

comemorar.  

A busca pela preservação dos direitos humanos da mulher e de todos aqueles 

que, nas relações afetivas, encontra-se em situação de vulnerabilidade deve ser uma 

constante. Para a maior efetividade da Lei Maria da Penha, é urgente a articulação de 

todos os organismos da rede de combate à violência de gênero, inclusive a sociedade em 

geral. Disso, deriva o imperativo para o policial conhecer e preservar os direitos de 

todos os destinatários da proteção Estatal, neste caso em particular, das vítimas de 

violência doméstica e familiar independente da orientação sexual.   

Mesmo havendo a delimitação de competência entre Polícia Ostensiva, Policia 

Judiciária e o Poder Judiciário, a atuação certeira do policial militar, em todas as fases 
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do enfrentamento à violência doméstica e familiar, tem potencialidades para evitar 

possíveis nulidades do procedimento e, consequentemente, prevenir o favorecimento do 

agressor.  

Logo, o policial deve conhecer todo o fluxo de atendimento, a rede a disposição 

da vítima e as peculiaridades da Lei Maria da Penha, a fim de contribuir efetivamente 

com a melhoria dos indicadores da violência doméstica e familiar.   

Ao ocupar posição relevante na efetividade das leis, a atuação desse profissional  

deve ser lastreada na legalidade, na ética da reciprocidade e na preservação 

incondicional dos direitos humanos das vítimas. Além do mais, o seu papel deve ser 

informado, de forma clara e objetiva, para a sociedade destinatária dos seus serviços.  
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